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9. mednarodni balonarski 
festival v Vojniku 

(več v naslednji številki Ogledala)

ESE

15. srečanje narodnozabavnih ansamblov "OSTANIMO PRIJATELJI" na Frankolovem

"Butara velikanka" na Frankolovem
Foto: Matjaž Jambriško
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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-pošta: obcina@vojnik.si

Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)

Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00

od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik 

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorna urednica: 

Mojca Skale
Uredniški odbor: 

Valerija Svetel, Milena Jurgec,
Alenka Prebičnik Sešel, 

Jure Vovk, Drago Medved 
in Simon Stagoj
 Trženje oglasov: 

Brigita Kušar
Lektorica: 

Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:

Čistilna akcija
Foto: Matjaž Jambriško

Priprava in tisk: 
Dinocolor 2006

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov 
in je brezplačno.

Prispevke s fotografijami za nasled-
njo številko Ogledala pričakujemo 

do četrtka, 1. junija 2006, 
po možnosti tudi na disketi. 

Lahko pa jih pošljete na naslov 
e-pošte: ogledalo@vojnik.si. 
Prosimo, da pri fotografijah 

navedete avtorja.
Članke, prejete po 1. juniju, 

bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje 

pravico do krajšanja člankov in 
izbora fotografij po lastni presoji.
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BESEDA UREDNICE

Pred kratkim so mame praznovale materinski dan. Prav je, da poudarimo 
pomen mame. Vendar ali kdaj pomislimo, da je to obenem praznik, ki 
povzroča tudi bolečine? Bolečino žensk, ki so izgubile otroka ali si želijo 
otrok, pa jih zaradi zdravstvenih težav ne morejo imeti. Navsezadnje 
tudi bolečino družin, kjer otroci hodijo svojo pot in še ne razumejo, da s 
svojimi dejanji ne škodijo samo sebi. 

Otroci so naše največje bogastvo. Koliko pa dandanes na dejanja 
tega »bogastva« vplivata televizija in računalnik? Se mladi preprosto 
bojijo življenja? Srečne so lahko mame oziroma starši, ki jim je uspelo 
pospremiti otroke na poti odraščanja brez večjih težav. Naj bodo sončni 
dnevi res sončni tudi v naših domovih.

Mojca Skale

Z velikonočne delavnice v Vojniku

15. srečanje narodnozabavnih ansamblov "OSTANIMO PRIJATELJI" na Frankolovem
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Spoštovane občanke in občani!

Danes, ko pišem ta uvodnik, je nedelja, včeraj pa je bil ma-
terinski dan. Čeprav boste te besede, drage mame in žene, 
prebrale šele čez nekaj dni, pa vam naj vendar voščim z na-
slednjimi besedami:

PRIVOŠČIM VAM SMEHLJAJ, ČE VAM JE USAHNIL,
IN SREČO, ČE VAM JE ODBRZELA. 
VE STE NAM VSE TO ŽE DAROVALE!

V nadaljevanju pa bom poskusil odgovoriti na najbolj pogo-
sta vprašanja občanov oz. obrazložiti nekatere probleme:

l. ŠOLA V VOJNIKU IN NOVI CERKVI
Šola v Vojniku bo dokončana in tudi opremljena do začetka 
šolskega leta 2006/07.
Sanacijo šole ter izgradnjo telovadnice v Novi Cerkvi imamo 
pripravljeno v obliki idejnih projektov, trenutno pa se trudi-
mo pridobiti finančno pomoč države, saj do sedaj državnih 
sredstev nismo imeli zagotovljenih. Začetek gradnje načrtu-
jemo ob koncu tega leta. 

2. TRGOVINA V SOCKI
Pismo jeznega krajana ob začasnem zaprtju trgovine v Socki 
in pripombe ostalih pač nimajo direktne povezave z občino. 
Takšna odločitev lastnika je bila poslovna odločitev in zanjo 
je občina zvedela od predsednika KS Slavka Jezernika, ki je 
takoj odreagiral. 
VESELI SMO, DA SE JE NAŠEL DOMAČIN, KI JE TRGO-
VINO PREVZEL, PONOVNO ODPRL IN SEDAJ JE VSE 
ODVISNO OD PROMETA V NJEJ. Gotovo mi bo kdo očital, 
da nekomu delam reklamo, vendar je resnica preprosta: če 
bo trgovina imela promet, se bo lahko obdržala, če ne, pa je 
lastnika nemogoče prisiliti, da bo delal v lastno izgubo. 
Verjamem pa, da je trgovina v Socki, predvsem za tiste, ki 
nimate avtomobila ali ste bolj doma, nujna in koristna. 
Izjava jeznega občana iz Socke, da je Socka pozabljena in 
na koncu sveta ter občine, pa je neutemeljena. Sredstva, ki 
smo jih vložili v teh 11 letih v to področje – šola, ceste, ga-
silski avto, projekti in študije, sanacija plazu, da o financira-
nju redne dejavnosti v šoli in vrtcu ne govorimo – pričajo o 

nasprotnem. (Natančnejši odgovor sem posredoval Novemu 
tedniku, ki me je zanj tudi prosil.)

3. CESTI: ČREŠNJICE IN SOCKA – TRNOVLJE
Obe cesti sta v slabem stanju. S tem je občina seznanjena, 
vendar za obe cesti (z ozirom na njun lokalni pomen) posku-
šamo pridobiti dodatna sredstva od države.
Trenutno nam je uspelo pridobiti taka sredstva in komunal-
nemu odboru sem predlagal, da dokončno uredimo cesto So-
cka – Trnovlje – Frankolovo, ki je v izredno slabem stanju. 
Ocenjujem, da bomo v primeru, da bosta komunalni odbor 
in Občinski svet predlog sprejela, to cesto uredili še letos. 

4. OBRTNO-POSLOVNA CONA ARCLIN
Na veliko vprašanj sem že odgovoril, opravil sem nekaj raz-
govorov s prizadetimi krajani ali jim osebno poslal idejne 
zasnove. Še enkrat poudarjam, da je obrtno-poslovna cona 
zamišljena tako, da bom čim manj motila okolico. 
Sicer pa vas povabim na PREDSTAVITEV NJENE IDEJNE 
ZASNOVE V SKLOPU PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NA-
ČRTA, predvidoma v mesecu aprilu. Z datumom vas bomo 
naknadno seznanili, na ustaljeni način. 

Zaradi različnih govoric o podpori občinskih svetnikov po-
slovno-obrtni coni obveščam občane, da so ta projekt pod-
prle vse politične stranke, ki so prisotne v občinskem svetu 
(torej tudi vsi svetniki). S projektom smo seznanili tudi KS 
Vojnik in njenega predsednika. 

5. AGENDA 21
Agenda 21 ali program ukrepov za varstvo okolja v občini 
Vojnik je izdelan v obliki osnutka in ga sedaj pregledujejo, 
po naročilu občinskega sveta, vsi odbori in vse tri krajevne 
skupnosti. 
Izdelovalec programa je obdelal področja, ki obravnavajo 
vode, tla, hrup, zrak in zdravje občanov. 
V primeru, da bi se kdo od občanov želel vključiti v razpravo, 
naj to stori preko omenjenih organov občine, ki Agendo ob-
ravnavajo. Vsi ste povabljeni.

6. POTEPUŠKI IN DRUGI PSI
Lovci in veterinarji nas neprestano opozarjajo in prosijo, da 
opozarjamo ljudi, da imajo svoje hišne ljubljenčke (včasih iz-
gleda, da so hišni sovražniki):
- privezane, in sicer na primerno dolgi vrvi,
- da jim dajo vodo, oziroma le-to redno menjajo,
- da jim zagotovijo v vročih dneh ustrezno senco
- in pozimi zaščito pred mrazom.
Če jih spuščate nenadzorovano, je nevarnost, da jih ne boste 
več videli!
Lovci ugotavljajo, da naši psi še vedno ubijejo veliko divjadi 
ali je okoljejo, nekateri primeri pa kažejo, da so nevarni tudi 
ljudem. 
PONOVNO VAS PROSIMO, DA SKRBNO RAVNATE S 
SVOJIMI PSMI, SAJ ZAPUŠČENI PREDSTAVLJAJO TUDI 
VELIK STROŠEK ZA OBČINO. 
(Plačilo prostora in oskrbnih dni v zavetišču.)

BESEDA ŽUPANA
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7. EKOLOŠKI OTOKI
Ponovno prosim občane, da spoštujejo red na zbirnih cen-
trih v vseh treh krajevnih skupnostih in upoštevajo navodi-
la skrbnikov teh zbirnih centrov oz. ekoloških otokov! Pre-
prosto naj zapišem, da ne vemo več, kaj storiti, da bi se na 
teh prostorih vzdrževala red in čistoča. Grožnje in zmerjanje 
skrbnikov, metanje smeti izven urejenih mest, dovažanje od-
padkov, ki sem ne sodijo, in metanje vseh drugih odpadkov 
v kontejner za papir povečujejo stroške vzdrževanja in od-
vozov. MORDA POZABLJAMO, DA JE OBČINSKI DENAR 
– NAŠ DENAR!
ŠE POSEBNO HUDO JE NA ZBIRNIH MESTIH V SPO-
MLADANSKEM ČASU IN V ČASU, KO SE BOLJ ČISTI 
OKOLJE. 

8. SPOMLADANSKO POŽIGANJE
VSAKO LETO SPOMLADI MNOGI NENADZOROVANO 
POŽIGATE V OKOLJU.
Že v letošnjem marcu so vojniški gasilci (navajam samo za 
primer) gasili travniški požar, pri katerem so imeli za sko-
raj 200.000 tolarjev škode. Škoda v naravnem okolju zaradi 
malomarnega požiganja ni bila ocenjena. Kdo bo te stroške 
poravnal, še ni znano, vemo samo, da zaradi vrste škode tega 
zavarovalnica verjetno ne bo priznala. 

9. EKOLOŠKA TAKSA OZ. DAJATEV
V Novi Cerkvi je bil pred kratkim sestanek, na katerem so 
bili (ob veliki udeležbi) dani odgovori na mnoga vprašanja 
ljudi v zvezi z omenjeno takso. Razprave se je udeležil poleg 
ostalih tudi Pavle Gantar – poslanec LDS in minister v času, 
ko se je taksa sprejemala. Za omenjeni problemski sestanek 
in za udeležbo omenjenega poslanca se zahvaljujem KS Nova 
Cerkev in Slavku Jezerniku, ki je bil pobudnik tega sklica. 
Sprejeli smo nekaj sklepov in z odgovori vas bomo seznanili. 
Tudi kot občina smo pozvali sedanjega »okoljskega« ministra, 
da se zmanjša količina povprečne porabljene vode, od katere 
se obračunava omenjena taksa. 
SICER PA SEM VESEL, DA SE MNOGI SKRBNIKI MA-
LIH VODOVODNIH SISTEMOV ODLOČATE ZA PREDA-
JO LE-TEH V UPRAVLJANJE.
Nekateri pa še vztrajate. To govorim zato, ker nas na občini 
in tudi mene osebno skrbi zaradi mnogih neustreznih vzor-
cev, o katerih nas obvešča Zavod za zdravstveno varstvo, ki 
te vzorce jemlje na teh vodovodih. 

10. ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA FRANKO-
LOVO
Občina načrtuje v naslednjih letih izgradnjo kolektorja in 
čistilne naprave (projekt za ČN je izdelan) za področje Fran-
kolovega od starega bazena do večstanovanjskih hiš v Globo-
čah. Ker je projekt vreden več kot 200 mio SIT, si prizadeva-
mo za pridobitev evropskih sredstev (kohezijski sklad). Ima-
mo realne možnosti, saj smo se še z 20 občinami Savinjske 
regije povezali v skupen projekt, ki je dovolj velik, da zadošča 
kriterijem za pridobivanje teh sredstev. 

11. KOLEKTOR NA RELACIJI SOCKA IN LEMBERG 
– NOVA CERKEV
Enako poskušamo pridobiti sredstva za omenjeni kanaliza-
cijski povezavi do čistilne naprave v Novi Cerkvi. 

12. VODOVOD MALE DOLE
Tudi v letošnjem letu bomo po uskladitvi trase na enem od 
odsekov nadaljevali z izgradnjo omenjenega vodovoda.

13. KRAJEVI URAD UPRAVNE ENOTE JE V VOJNIKU 
ODPRT VSAK DAN, RAZEN V ČETRTEK, KO JE ODPRT 
NA DOBRNI. (V CELJU SEVEDA VSAK DAN)

OB KONCU ŠE NEKAJ »ČUDNIH« VPRAŠANJ, S KATE-
RIMI SE SREČUJEMO NA OBČINI:

- ZAKAJ je ob naših cestah in šolskih poteh toliko 
smeti, ki jih odvržemo, tudi iz avtomobilov?

- ZAKAJ je bilo v lanskem letu ukradenih v Knjižni-
ci Vojnik 140 knjig (prav ste prebrali)?

- ZAKAJ kljub neprestanim pozivom ne moremo 
imeti urejenih zbirnih centrov oz. ekoloških oto-
kov?

- ZAKAJ neprestane pritožbe skrbnikov teh eko-
loških otokov, da jih bo nekdo pretepel ali celo 
»ubil«?

- ZAKAJ je na Frankolovem še vedno nekaj uporab-
nikov vodovoda, ki niso plačali dogovorjenega pri-
spevka, kljub neštetim pozivom, za ureditev tega 
dela vodovodnega omrežja? V tem času sta občina 
in VO-KA Celje vložila velika sredstva v zagotav-
ljanje ustrezne pitne vode na območju Frankolove-
ga!

- ZAKAJ nekateri še vedno (nekateri redno) odlaga-
jo svoje smeti v zabojnike na pokopališčih?

- ZAKAJ kljub prometnim znakom in prepovedim 
mnogi redno parkirajo na avtobusnih postajališ-
čih?

- ZAKAJ se mnogi, kljub prepovedi, redno vozijo po 
ulici, ki je rezervirana za pešce? V Vojniku je to 
Vinterjeva ulica oz. ulica mimo spomenika NOB.

BODI DOVOLJ TEH »ZAKAJEV«! VEČKRAT REČEM: 
»PA DOBRONAMERNO JIH VZEMITE!«

Prihajajo velikonočni prazniki in ker sodijo v spomladan-
ski čas (letos smo pomlad še posebno težko pričakali), vam 
podarjam za te praznične dni naslednje besede:

Rast in uspevanje rastlin sta odvisna od ugodnega podneb-
ja - razvoj človeka pa je odvisen tudi od pozitivnega in du-
hovnega ozračja, v katerem živi.
Cvetice ne morejo cveteti brez sončne toplote, ljudje so 
manj ljudje brez topline prijateljstva!
Če o drugem mislim dobro, mu govorim: veliko mi pome-
niš!

VSEM OBČANOM ŽELIM BLAGOSLOVLJENO IN VESE-
LO VELIKO NOČ!

Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik
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1. Izhajate iz številne družine v Ivenci. Kako se spo-
minjate svojih otroških let? Ste imeli veliko prijateljev?
Naša domačija stoji ob cesti, ki pelje iz Vojnika proti Fran-
kolovemu, ob odcepu za vasi Rove – Jankova – Male Dole. 
Mimo teče potok Tesnica in v času mojega otroštva je ob njem, 
na dvorišču ob hiši, stal mlin s petimi pari mlinskih kamnov 
in stopami za phanje prosa. Veliko se je mlelo v njem in po-
gosto smo morali kakšno delo opraviti tudi otroci. Čeprav je 
bilo včasih tudi naporno, npr. pozimi, ko je vse zaledenelo in 
je bilo treba odstraniti led z mlinskih koles, se ga rad spomi-
njam. Ostal mi je poseben odnos do žita, ki valovi, do vonja 
po moki.

Sploh so moji otroški spomini najpogosteje povezani s skup-
nim delom vse družine, očeta Antona, mame Matilde in petih 
otrok – Anice, mene, Malči, Marjance in Petra. Čeprav očeta 
in mame že dolgo ni več, oče je umrl leta 1986, mama 1997, in 
čeprav smo otroci ubrali vsak svojo življenjsko pot, smo ostali 
trdno povezani. Zdi se mi, da sta nam prav s to povezanost-
jo ter z odnosom do dela in do drugih ljudi, z odgovornostjo, 
dala starša največjo popotnico za življenje.

Tudi s sosedi v vasi, z Adamičevimi, s Skamnovimi, z Žerovni-
kovimi, smo bili tesno povezani. Včasih smo se sporazumevali 
kar na daleč. Spominjam se šmarnic ob kapeli. 
Otroci smo skupaj hodili v šolo v Vojniku. Fantje smo v pro-
stem času skrbeli za konje, jih urejali, z njimi tudi tekmovali, 
jeseni smo skupaj pasli …

2. Kot osnovnošolec ste bili ministrant. Ali ste pogosto 
ministrirali?
Ministrant sem bil od tretjega razreda osnovne šole naprej, 
tudi še kot gimnazijec. Doma mi tega najprej niso dovolili, ker 
je bila kar velika obveznost. Bilo je treba zgodaj vstajati, do 
maše ob šestih zjutraj priti v Vojnik (večernih maš v tistem 
času ni bilo) … A sem vztrajal in ministriranje jemal zelo res-
no. Za številne ministrante sta zelo lepo skrbela in nas priprav-
ljala in vodila že pokojni župnik zlatomašnik Martin Lupše ter 
duhovnik Franc Brecl, ki sedaj biva v Domu starejših, takrat 
pa je bil kaplan v Vojniku, pa tudi drugi kaplani. Maša je do 
srede 60. let potekala v latinščini, zato smo morali ministran-
ti znati odgovarjati v latinščini, pripravljali smo se na branje 
berila; važen je bil tudi občutek za jezik, kako kaj prebrati pri-
merno obredu oziroma slovesnosti.

Z nekaterimi takratnimi ministranti se še srečujemo in se na-
smejemo ob spominih – kako je koga pokopala težka mašna 
knjiga, ki jo je bilo treba prenesti z enega na drugi konec ol-
tarja, kako smo se veselili obiskov salezijanca Martina Jurčaka 
in dobrega župnikovega prijatelja iz Ruš Vilija Jevšnikarja, ki 
sta nam vedno stisnila v žep dar za ministriranje, saj denarja 
takrat ni bilo, kaj šele žepnine. 
Tudi danes z veseljem pogledam na številne ministrante na 
vojniških slovesnostih. Pohvala vsem, ki skrbijo zanje, pred-
vsem pa njim samim. 

3. V katerem obdobju šolanja ste se odločili, da boste 
postali duhovnik?
Poklic duhovnika ni samo poklic, je »poklicanost«, poslanstvo, 

način bivanja. Odločitev zanj, tista končna, je zato še toliko 
težja kljub razmišljanju, vzgoji, vrednotam že v družini.
Po osnovni šoli v Vojniku, rad se je spominjam, še posebej 
učiteljev Marjana Lebiča, njegove žene Majde, ravnatelja go-
spoda Klančnika, naj bi šel v malo semenišče v Maribor. Toda 
tisto popoldne sem med potjo v župnišče h gospodu župniku 
Lupšetu, da bi napisala prošnjo za sprejem, zavil še na nogo-
metno igrišče in med zagreto igro na vse pozabil. Prošnjo sva 
tako napisala čez nekaj dni, predpisani rok pa sem zamudil in 
nisem bil sprejet. 
Namesto v malo semenišče sem se tako vpisal na Kajuhovo 
gimnazijo v Celje. Lepe spomine imam na tista leta. Gimnazija 
mi je dala veliko širino znanja. Kako dobro smo se razumeli s 
sošolci pa pove to, da se tudi po skoraj 40 letih od mature še 
vedno skoraj vsako leto srečamo, se pokličemo, če kdo kaj po-
trebuje. Čeprav smo ubrali različne poti, smo ohranili pristen 
odnos, vse si lahko povemo zelo naravnost.
Tudi v gimnazijskih letih sem ostal povezan z župnijo kot mi-
nistrant in mežnar, a se kar nisem mogel odločiti, kam naprej. 
Da sem pridobil čas za premislek, sem po gimnaziji šel v voj-
sko. Takrat je to pomenilo leto in pol jugoslovanske »armije«, 
a tudi na ta čas imam lepe spomine. Služil sem v Zadru, na 
morju, ki ga imam rad, veliko je bilo plavanja, potapljanja … 
Morda še en dogodek – ko sem s pošte v Zadru pošiljal domov 
v Vojnik civilno obleko, mi je uslužbenec rekel: »Pa vidim, da 
si vojnik, napiši, odakle si!«
Iz vojske sem se vrnil pred novim letom. Sredi leta se nisem 
mogel vpisati na fakulteto, pa mi je župnik Lupše svetoval, naj 
za pol leta poskusim v bogoslovju; če mi bo všeč, ostanem, 
sicer pa se jeseni vpišem kam drugam. In me je zapeljal v Ljub-
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ljano. Hitro sem se vživel v novo okolje, v nov način življenja, 
zame je bilo razkošje, da sem lahko samo študiral. Do junija 
sem opravil vse izpite, za nazaj in tekoče, tako da sem se jeseni 
lahko vpisal kar v drugi letnik. Tri leta študija sem bil v Ljublja-
ni in potem tri v Mariboru, počitnice pa so minevale doma, ob 
delu na kmetiji. Bogoslovna leta sva veliko preživljala skupaj 
z Jožetom Špesom, danes župnikom v Brestanici, sodelovala 
sva pri bogoslužju v Vojniku. Jože je imel posebno veselje za 
liturgijo.
 
4. Kaj vam je iz šolskih ali študentskih let ostalo naj-
bolj v spominu?
Sam študij, nova spoznanja, drugačna znanja – predmeti kot 
psihologija in antropologija pri dr. Antonu Trstenjaku ali filo-
zofija pri dr. Janžekoviču. In veščine, retorika, vaje v javnem 
nastopanju – tudi neformalno, pred bogoslovci v jedilnici pred 
kosilom ali v kapeli; obvladovanje skupine, vzpostavljanje sti-
ka; kar privoščili smo si drug drugega. Zelo urejeno, osmiš-
ljeno je bilo že samo bivanje v bogoslovju, skupna molitev v 
kapeli, premišljevanje in sveta maša, vsak dan, pa npr. obvezni 
sprehodi dveh bogoslovcev, vnaprej določeni kdo s kom, na-
menjeni spoznavanju tudi med letniki, razpravljanju … Še da-
nes se duhovniki, ki smo bili skupaj v bogoslovju iz vseh treh 
škofij, srečujemo. Pa seveda samo mašniško posvečenje, rožni 
venec, ki ga je škof poklonil očetu in mami v zahvalo.
 
5. Kje je bilo vaše prvo delovno mesto?
Po posvečenju sem 6. letnik še opravljal v Mariboru, med štu-
dijem sem pomagal na župnijah v Vojniku in na Ljubečni ter v 
Novi Cerkvi pri gospodu Alojzu Žolnirju in zdajšnjem dekanu 
Alojzu Vicmanu. Po tem letu pa sem bil kot kaplan poslan v 
župnijo Križevci pri Ljutomeru, v precej drugačno okolje od 
mojega domačega, sredi najlepših polj, z mogočnimi in na-
prednimi kmetijami in z zglednim verskim življenjem. Štiri 
leta sem preživel med temi dobrimi ljudmi, zlasti mi je bilo v 
zadovoljstvo delo z mladimi, saj je bila velika skupina z več kot 
100 mladimi. Glede na današnje razmere bi lahko rekel, da so 
bili to za delo z mladimi zlati časi.

6. Kot župnik v Črni na Koroškem upravljate tri žup-
nije. Kako vam to uspeva?
V Črno sem prišel leta 1978 kot kaplan h gospodu Simonu 
Črešniku. Tako drugačno okolje je bilo od ravninskega, kmeč-
kega, ki sem ga bil vajen. Zaprto, z ozkimi dolinami, rudarsko; 
tudi Črna je trg, strnjeno, predvsem delavsko naselje. Župniji 
Koprivna in Javorje pa visokogorski, z velikimi, redko poseja-
nimi kmetijami sredi širnih gozdov med Raduho, Olševo in 
Peco. Javorje je najvišje ležeča župnija v Sloveniji, v Koprivni 
je kmetija Jekl druga najvišje ležeča kmetija na okoli 1300 m 
nadmorske višine. Težko si je predstavljati, kakšne so zime v 
teh krajih … Po treh letih kaplanovanja sem imel dekret za 
novo župnijo Zreče, pa je dva tedna pred mojim odhodom ne-
pričakovano umrl gospod župnik. »Ostanite,« mi je takrat re-
kel gospod škof, »če ne bo šlo, bova pa poiskala kaj drugega.« 
Ostal sem in zdaj so to moji kraji in moji ljudje. Veliko smo po-
storili skupaj – obnovili vseh šest cerkva in kakšnih petdeset 
kapelic, sodelujemo, nič nam ni težko. »Pridite, pa poglejte,« 
bi ponovil Jezusove besede.

7. Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč?
Težko bi kaj izpostavil, z ljudmi smo skupaj v najlepših in v naj-
bolj hudih trenutkih. Veliko je obojega. Rad imam svoje delo, 
bistveno pri odločitvi za duhovništvo je bilo hotenje in želja 

pomagati ljudem. Za svoje vodilo, geslo ob novomašniškem 
posvečenju sem si izbral besede pesnika duhovnika Simona 
Gregorčiča »Daritev bodi ti življenje celo.« Prav letos mineva 
100 let od njegove smrti.
Vrata mojega župnišča so vedno odprta, nimam uradnih ur, 
ljudje vedo, da me vedno najdejo, ko me potrebujejo, pokliče-
jo me kadar koli. Že odkar je na voljo, uporabljam GSM, vsi 
imajo mojo številko, domača mi je elektronska pošta … Sploh 
imam rad sodobno tehniko, res življenje kdaj tudi zaplete, 
večinoma pa ga zelo olajša. Tudi v domači cerkvi Sv. Ožbol-
ta imam vse možne aparature – za elektronsko naravnavanje 
zvonjenja, opremo za predvajanje meditativne glasbe izven bo-
goslužja, saj je cerkev ves dan odprta, za snemanje bogoslužja 
… Brez računalnika, tiskalnika in še česa pa tako že dolgo ne 
gre več. 

8. Med vašimi verniki in med verniki v domači, vojni-
ški župniji, ste zelo priljubljeni. Kaj je tisto, kar »povzroča« 
vašo priljubljenost?
Vse svoje župljane poznam, mislim, da so zelo redki domovi, 
v katere nisem vsaj kdaj vstopil in da ne bi vstopil z veseljem. 
Vsako leto ob blagoslovu obiščem vsaj 80 % župnije. Ljudem 
marsikdaj ni lahko, sploh bolnim, starejšim. Danes je pri lju-
deh mnogo stisk. Včasih pomaga že to, da se pogovorimo ali 
pa vključimo institucije, ki omogočajo pomoč pri reševanju 
problemov. Samo po kilometrih in meji smo pri nas na koncu 
sveta, vsi problemi sodobne družbe pa nas niso obšli. Seveda 
pa se znamo skupaj tudi poveseliti in proslaviti skupne dosež-
ke.
Moje duhovniško delo je specifično na dveh področjih. Prvo 
je sodelovanje s Centrom za delo, usposabljanje in varstvo pri-
zadetih oseb v Črni, kjer zelo lepo sodelujemo pri pripravah 
na zakramente, saj se varovanci udeležujejo bogoslužij, včasih 
pa ga pripravimo prav za njih.
Drugo pa je sodelovanje z župnijami na drugi strani meje, v Av-
striji. Velikokrat tam mašujem, sodelujem pri pripravi kultur-
nih prireditev in raznih srečanj. Velik projekt, ki ga v zadnjem 
času pripravljamo v okviru Evropske skupnosti, je Emina pot, 
ki bo s Koroške vodila tudi preko Vojnika. Priljubljenost oz. 
zaupanje in sodelovanje je to, da se drug na drugega lahko za-
nesemo in smo pripravljeni narediti kaj za skupno dobro.

9. Veliko potujete po svetu. Katero potovanje vam je 
ostalo v najlepšem spominu?
Ne samo lepo, tudi koristno je kdaj pa kdaj malo »pogledati 
čez plot«. Rad potujem in kar veliko sveta sem že videl. Najprej 
kot del svojega dela – že pred dvajsetimi leti sem za kak mesec 
vsako poletje hodil v Nemčijo v Köln nadomeščat njihovega 
župnika med dopustom in še danes ohranjam stike z njimi. 
Pa romanja, ki sem jih veliko tudi sam vodil – v Sveto deželo, 
Fatimo, Lurd, Rim oz. Vatikan, na Poljsko ...
Zadnja leta potujem malo tudi zase, da si »napolnim baterije«. 
Predvsem rad hodim v gore. Leta 2000 sem bil s prijateljema 
Milanom in Marjanom v Afriki, na Kilimandžaru, v Tanzaniji, 
tudi na Zanzibarju. Naslednje leto smo bili skupaj v Nepalu, 
na Mount Everestu do višine kakih 5500 m in na Tajskem, 
tudi v krajih, ki jih je potem opustošil cunami. Leta 2003 smo 
bili na Islandiji. Zame je to do sedaj najlepši kraj z nepozabno 
izkušnjo polnočnega sonca. Lani januarja smo bili mesec dni 
v Južni Ameriki v Argentini, Čilu in Braziliji, v Patagoniji, na 
neskončnih poteh proti Andom, na Akonkaguo ... Ne samo, 
da moraš iz svojih kalupov in vsakdanjega ritma, ki je tudi la-
godje, ne samo, da spoznavaš drugačna okolja, kulture, način 
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razmišljanja ... Ves čas premaguješ tudi samega sebe, napore, 
preizkušaš meje svojih zmožnosti ... V Argentini je bilo zame 
nepozabno srečanje z rojaki, tudi s sorodnikom Alojzom Vi-
denškom. Tam sem bolj kot kje drugje začutil, kaj ljudem po-
meni ljubezen do maternega jezika, kako negujejo zavest pri-
padnosti slovenstvu, kaj jim pomeni vera ...

10. Velikokrat vas lahko vidimo, da se vračate domov 
in da vam kmečko delo tudi danes ni tuje. Kako ste ohranili 
stike z domom?
Ja, pogosto se vračam »od doma domov«. Peter, žena Mira in 
otroci Mitja, Maja in Boštjan tako lepo gospodarijo na doma-
čiji. Skrbno je obdelana, urejena, sodobno opremljena. Rad 
poprimem za delo v hlevu, na njivah. V veliko zadovoljstvo 
mi je, če le imam čas. S Petrom se o marsičem posvetujeva, 
z otroki kakšno rečemo o šoli. Srečujemo se za praznike. Od 
doma tudi nikoli ne odidem praznih rok. Povezan pa sem tudi 
z drugimi sorodniki in Vojničani. 

11.  Pravite, da se mora duhovnik nenehno izobraževa-
ti. Čeprav imate veliko izkušenj, saj je za vami že srebrna 
maša, ste ravnokar zaključili nov krog izobraževanja. Opra-
vili ste magisterij s področja, ki ni ravno tesno povezano z 
vašim dodiplomskim izobraževanjem. Kako ste se počutili 
ponovno kot študent?
Človek nikoli ne bi smel reči na nobenem področju življenja, 
da se ne bo učil. Učenje je spreminjanje, napredovanje. Že več 
kot trideset let duhovniškega življenja je za mano, 20. marca 
letos pa sem opravil še zadnjo študijsko obveznost na podi-
plomskem študiju na Fakulteti za podiplomske državne in ev-
ropske študije na Brdu pri Kranju, to je bil zagovor magistrske 
naloge z naslovom Problemi uveljavljanja vrednot v slovenski 
družbi. Študij sem opravil v treh letih. Ob delu ni bilo vedno 
lahko, zato sem še toliko bolj zadovoljen, da mi je uspelo in 
to z najvišjo oceno. Študent ... Po dvakrat na teden sem se 
vozil na predavanja, včasih zelo na tesno s časom, ker delo v 
župniji ni smelo trpeti. Veliko sem se naučil tudi z meni do 
sedaj neznanih področij, kot so zakonodaja od ustave naprej, 
delovanja države in njene uprave, etike, človekovih pravic, 
organizacije. Vsako področje sem povezal s svojim delom, z 
izkušnjami. Tako je bila zasnovana tudi naloga. V njej je veliko 
novih vidikov, uporabnih ugotovitev in usmeritev. Temo sem 
izbral sam, ker so mi bile vrednote, ne samo krščanske, izziv, 
saj so pomembna vodila tako za posameznika kot za delovanje 
družbe oziroma skupnosti. 
Spoznal sem nove ljudi z vseh koncev Slovenije in z zelo raz-
ličnih področij. Sploh na začetku je bilo zelo čudno, da sem 
duhovnik, potem pa smo se dobro razumeli in si pomagali. To 
je strokovna in osebna obogatitev. 

12. Kakšne načrte imate za delo v prihodnje?
Vedno teče hkrati oboje, uresničevanje sprotnega in razmiš-
ljanje naprej. V določenem času ima kakšna stvar samo malo 
večjo prednost. V zadnjih letih je bil to študij, prej številne ob-
nove. V vseh treh župnijah je še kaj postoriti, veliko je tudi 
čisto sprotnega dela. Osebno pa – toliko je še krajev, ki bi jih 
bili vredno videti in doživeti, toliko je še neprehojenih poti, 
tistih čisto blizu in tistih na drugem koncu sveta.
Naj bo vsak vaš korak v prihodnje varen in na poti do uspe-
ha, pa naj bo na poti do človeka, ustanove, izobraževanja, do 
narave. Naj bo uspešno osvojenih še veliko poti.

Milena Jurgec

Priznanje Civilne zaščite 
Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite – 1. marcu je Minis-
trstvo za obrambo, Izpostava za zaščito in reševanje Celje 
tokrat v Laškem organiziralo sprejem in podelitev priznanj 
Civilne zaščite zaslužnim posameznikom, skupinam in orga-
nizacijam. Prireditev, ki jo je s svojim koncertom popestrila 
Laška pihalna godba, je bila 3. marca v dvorani Kulturnega 
doma Laško.

Priznanja izdaja Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za 
zaščito in reševanje, podeljujejo jih pa republiški poveljnik 
(osrednja prireditev v Cankarjevem domu v Ljubljani) in 
regijski poveljniki Civilne zaščite. Tako je poveljnik CZ za 
Celjsko regijo, dr. Ivan Eržen, ob prisotnosti namestnika ge-
neralnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Bran-
ka Dervodela ter vodje Izpostave Celje Darka Buta, podelil 
bronasti znak Civilne zaščite Karlu Kasesniku, članu Prosto-
voljnega gasilskega društva Vojnik, in sicer za:
− zasluge pri vodenju intervencije v času poplave v letu 

2005 v Vojniku;
− mentorsko delo z gasilskimi desetinami;
− delo v poveljstvu Gasilske zveze Vojnik – Dobrna;
− delo in prizadevanje ob gasilskih tekmovanjih.

Dobitniku čestitamo za prejeto priznanje in se mu zahvalju-
jemo za njegov prispevek k razvoju gasilstva v Vojniku ter 
delo, ki ga namenja prostovoljni humanitarni dejavnosti.

Danilo Praprotnik
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ZLATA POROKA JOŽETA IN 
GABRIJELE LIPOVŠEK

Pred petdesetimi leti, 2. aprila 1956, sta se poročila Jože Li-
povšek, rojen 20. 4. 1930, iz Malih Dol, in Gabrijela Keblič, 
rojena 24. 3. 1938, doma iz Rov. Skupaj s svati sta se peš 
odpravila na Gojko, kjer je potekal poročni obred. Vesel za-
četek se je nadaljeval in naslednje leto se jima je rodila hči 
Elica. Skrb za urejen dom in družino je bilo njuno vodilo 
skozi celo življenje. Oče se je zaposlil v podjetju Lip v Celju, 
mama pa je ostala doma in prevzela večji del opravil tudi na 
kmetiji. Leta 1962 se jima je na Jožetov god rodil sin Slavči, 
leta 1970 Peter in 1972 Milan. Ob težkem delu sta si vedno 
vzela čas za otroke. 

Jože je igral v godbi na pihala Male Dole, žena pa je skrbela 
za ''otroški'' ansambel, ki ga je bilo potrebno vzgajati in voditi 
po poti življenja. Otroci so odraščali in si začeli ustvarjati 
svoje družine. Sprejela sta nove družinske člane. Najbolj ve-
sela sta bila vnukov Suzane, Simona, Klemna, Žana, Urbana 
in Jerneja. Še vedno imata rada zemljo in delo na njej, srečna 
sta, ko se vrnejo otroci, vedno si vzameta čas za vnuke. 
Svojo zvestobo sta potrdila v krogu sorodnikov in prijateljev 
v soboto, 1. aprila 2006, v cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku. Želi-
mo jima še veliko zdravja.

Milena Jurgec

ZLATA POROKA ALOJZIJE IN 
VLADIMIRJA GORJAN

Pisalo se je leto 1956. 7. aprila, na ne preveč topel dan, sta 
stopila pred oltar v cerkvi Sv. Lenarta v Novi Cerkvi pri Voj-
niku Alojzija Kramer in Vladimir Gorjan. Poročni obred je 
vodil takratni dekan in kanonik Alojz Žolnir. 
Nevesta Alojzija se je rodila v kmečki družini v Socki, ženin 
Vladimir pa v delavski družini z malim posestvom v Vojniku. 
V zakonu se jima je rodil sin Stanislav. 
Žena Alojzija je doma gospodinjila in skrbela za dom in dru-
žino, mož Vladimir pa je bil zaposlen kot trgovski poslovodja 
v Socki, na Frankolovem, Ljubečni in v Celju pri trgovskem 
podjetju Potrošnik Vojnik in Potrošnik Celje do upokojitve, 
ki se je začela 1. maja 1990. Vladimir je seveda poleg službe z 
veseljem delal tudi na domači zemlji in skrbel za okolico. 
Ker sta vztrajala in so leta hitro tekla, sta dočakal tudi sloves-
nost zlate poroke.

Zvonovi ob zlati obletnici so zazvonili v Vojniku, v cerkvi Sv. 
Jerneja, v soboto, 8. aprila 2006. Mašo, ki je ponovno potrdila 
zvestobo dveh nerazdružljivih src, je daroval domači župnik 
Anton Perger. Slovesnosti so prisostvovali tudi sorodniki. 
Praznovanje so nadaljevali na Turistični kmetiji Dobrotin. 
Tam jih je pozdravil župan Beno Podergajs. 
Zlatoporočenca sta zelo hvaležna vsem, ki so poskrbeli, da 
je slovesnost potekala tako lepo in vsem, ki so se odzvali va-
bilu. Oba sta Bogu in Materi Božji iz srca hvaležna, da sta 
smela doživeti toliko skupnih let. 

Milena Jurgec

• montažo Velux oken
• izdelavo nadstreškov
• polaganje gips plošč
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TOMI KRAMARŠEK
Pogovor s Tomijem Kramarškom, ki 
nam s svojimi članki predstavlja ljud-
sko blago.

KAKO SEM ZAČEL ZBIRATI 
LJUDSKO BLAGO
Zgodnja leta otroštva sem preživel na 
kmetiji v Razgorju pri Vojniku. To so 
bila brezskrbna leta, povezana z naravo 

in polna vere v idiličnost kmečkega življenja. Otroške oči pač vidijo 
svet brez napak. Vendar je dobro, da tudi odrasel človek nosi v sebi 
lepe spomine in vsaj nekaj otroškega, kar mu pomaga v vsakdanjem 
življenju. 
Osnovno šolo sem obiskoval na Ljubečni in v Vojniku. Končal sem 
dodiplomski in magistrski študij na elektrotehniški fakulteti v Ma-
riboru. Zaposlen sem v Elektro Celje d.d.
Vedno sta me poleg naravoslovja zanimala zgodovina in ljudsko 
blago. Zato me je navdušil ded, s katerim sva v otroštvu ob kmeč-
kem delu veliko kramljala. Bil je dober pripovedovalec in je znal z 
besedami pričarati zanimivost zgodb, polnih čudežev, skrivnosti ter 
seveda tudi smeha. Včasih so ljudje boljše pripovedovali, saj ni bilo 
televizije in radia ter so morali sami ustvarjati zanimive zgodbe. 
Kako pa sem prišel do novega hobija? Nekega dne sem pri obisku 
knjižnice v roke vzel knjigo Nika Kureta Praznično leto Slovencev. 
Že po prvih prebranih straneh me je knjiga prevzela in kasneje akti-
virala, da sem začel razmišljati o šegah, pregovorih kmečkega pred-
nika v krajih, kjer živim. Vse skupaj je delovalo tako skrivnostno in 
polno kmečke idile. Prebiral sem kupe knjig o šegah Slovencev in 
začel spraševati najprej bližnje sorodnike, kasneje pa tudi starejše 
ljudi iz okolice, kako so včasih praznovali, prerokovali vreme, itd. 
Začel se je sestavljati mozaik prazničnega leta kmeta na prostoru 
Vojnika. Kasneje sem navezal stike z Občino Vojnik, ki v Ogledalu 
objavlja moje članke. S tem sem bil dodatno motiviran za nova vede-
nja. Moja osnovna želja je bila prikazati bogastvo prazničnega leta 
prednikov, njegove povezanosti z naravo ter predstavitev nekaterih 
posebnosti, ki jih imamo samo na našem prostoru. Škoda, da je bilo 
po 2. svetovni vojni vse do samostojne Slovenije ljudsko blago po 
krivici odrinjeno v kot in je veljalo za nazadnjaško, preveč cerkve-
no. Po osamosvojitvi je zanimanje za šege poraslo med ljudmi. S 
tem si Slovenci gradimo svojo identiteto in utrjujemo samozavest. 
Tudi v krajih občine Vojnik je mnogo ljudskega blaga, na katerega 
smo lahko ponosni in prav tako kot drugi kraji po Sloveniji imamo 
svoje navade in reke. Škoda, da se ljudsko dediščina ne bi zapisala 
in prenesla na nas ter zanamce. Zapisati pa jo velja čim prej, saj je 
vse manj ljudi, ki so živeli pred 2. svetovno vojno in občutili način 
kmečkega življenja, ki je bil bogatejši s šegami, bolj pester in pove-
zan z naravo, vendar na drugi strani nič lažji kot danes. Človek se 
pač mora vedno na nek način boriti za svoj obstoj, ljudske šege in 
navade pa mu bogatijo in lajšajo življenje. 
Tomi Kramaršek 
Želimo ti veliko uspeha pri tvojem delu, kajti opravljaš Veliko delo 
za nas in prihodnje rodove.
 Z njim sem se pogovarjal: Simon Stagoj 

SVETNIKA NA PRAGU POLETJA

Sv. Urban (25. maj) velja za zavetnika vinske letine. Verjetno v 

njegovem življenju ni bilo ničesar v zvezi z vinom, ampak v času 
njegovega godu cveti vinska trta. Sv. Urban je bil papež. Umrl je 
mučeniške smrt v 3. stoletju. Sv. Urbana upodabljajo v papeških ob-
lačilih z grozdom v rokah. Svetniku so posvečali cerkve in kapele 
ob vinogradih.
Včasih je bilo rečeno, da mora biti o sv. Urbanu vinska trta tako 
zelena, da se iz vinograda v vinograd vidi. Za dobro vinsko letino so 
si želeli lepega vremena na urbanovo.

Sv. Medard (8. junij) je bil v 6. stoletju škof frankovskega rodu v 
mestu Noyonu (Francija). Po legendi ga je kot dečka na polju dobil 
hud naliv. Tedaj pa se je nad njim spustil orel in ga s krili obvaroval 
dežja. Sv. Medard je zavetnik koscev.
Po starem se je začela košnja po dolinah sredi junija. Sušenje sena 
je zelo odvisno od vremena. Kmetje so se zatekali k sv. Medardu za 
lepo vreme o košnji, kar je posledica umestitve svetnika na začetek 
junija in njegove legende. Po ljudskih izkušnjah se namreč vreme 
okoli medardovega zadrži cel mesec, o čemer pričata naslednja pre-
govora:
»Če je na medardovo grdo vreme, bo še cel mesec grdo.«
»Medard kaže vreme za kosca.« 
  Tomi Kramaršek

8. marec - dan žena
Prvo pobudo za praznovanje 8. marca je dala nemška feministka 
in socialistka Clara Zetkin (1857-1933), ki je zahtevala uveljavitev 
enakopravnosti žensk že leta 1889. Pobudo je predstavila tudi na 
Drugi mednarodni konferenci socialističnih žensk leta 1910. Prvič 
so dan žena praznovali 19. marca leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici 
in na Danskem. Mednarodni dan žensk, ki je posvečen tudi spo-
minu na požar v Tovarni Triangle, kjer je leta 1911 v New Yorku 
izgubilo življenje več kot 140 žensk, praznujemo od leta 1917. Sicer 
so od začetka 20. stoletja praznik obeležili skoraj vsako leto, vendar 
ob različnih datumih. Šele konec leta 1977 je Generalna skupščina 
Organizacije združenih narodov z resolucijo določila 8. marec kot 
mednarodni dan žensk. To pa je bil pravi razlog za različna zboro-
vanja, na katerih so zahtevali pravice žensk in njihovo sodelovanje 
v političnih ter gospodarskih procesih. V mnogih državah z manj 
razvito demokracijo takšna zborovanja prirejajo še danes. 
Tako kot drugod po Evropi so tudi v Sloveniji ob koncu 19. in na za-
četku 20. stoletja potekali številni boji za enakopravnost žensk. Že 
leta 1897 je začel izhajati prvi ženski časopis Slovenka. Leto kasne-
je pa je bilo ustanovljeno prvo žensko društvo. Najbolj pa se je boj 
za pravice žensk razplamtel leta 1906. Takrat je Marija Urbas kot 
prva Slovenka doktorirala iz filozofije na univerzi v Gradcu.

Kljub temu se je praznik žena pri nas zares uveljavil šele po drugi 
svetovni vojni s prihodom socializma. Takrat so iskali zamenjavo 
za materinski dan, hkrati pa so želeli počastiti ženske, ki so bile z 
dokončno uveljavitvijo enakopravnosti vedno bolj obremenjene. Po 
drugi strani pa so na ta način slavili njihovo ekonomsko, politično 
in socialno enakopravnost. 

Zelo pomemben korak k enakopravnosti slovenskih žensk se je zgo-
dil leta 1945, ko je bila uzakonjena splošna volilna pravica. Ženske 
so z leti dobivale vedno več pravic in se tako približale položaju 
moških. 
 J. Vovk
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UTRINEK IZ ŠPESOVEGA DOMA 

Končno smo dočakali koledarsko in malce tudi temperatur-
no pomlad, hkrati pa se je približala tretja obletnica delova-
nja našega Doma. Ves ta čas je javnost s svojimi prispevki v 
Ogledalu o dogajanju v Domu vestno seznanjal Rafko Gre-
gorc in na njegovo pobudo sem se ob bližajočem se jubileju 
lotil opisa naše kratke zgodovine. V njem sem se želel do-
takniti dosežkov, problemov in perspektiv naše dejavnosti. 
Bralcem sem želel predstaviti dosežke, na katere smo lahko 
ponosni, in odkriti pogled na težave, s katerimi smo se uba-
dali. Predstaviti sem želel razvojne možnosti in kakšne ovire 
nas pri njihovem uresničevanju onemogočajo. Upal in želel 
sem, da bomo morda z boljšim informiranjem deležni nekaj 
razumevanja tudi pri tistih, ki nas kritizirajo. 
Ne glede na to, ali je razmislek o aktualnem trenutku ali per-
spektivah, se mi misli vedno vračajo na začetek, na idejo o 
gradnji Doma za starejše v Vojniku.
Sporočilo, da je Franček Špes le nekaj dni pred 82. rojstnim 
dnem omagal v boju z boleznijo, pa je ustavilo misli, beseda 
o dosežkih, težavah in perspektivah je zastala. V mislih je 
le skromni, tihi mož, ki je v življenju doživel veliko gorja in 
malo ljubezni, a ohranil sposobnost odpuščati, spoštovati in 
imeti rad.

Z našim Domom je Franček Špes neločljivo povezan. Ni po-
znan podoben primer, da bi krajan s svojo pobudo in z daro-
vanjem zemljišča vzpodbudil takšen podvig. Gesta Frančka 
Špesa je edinstvena, brez primere. Mirno lahko trdimo, da 
je Dom v Vojniku, ki nudi oskrbo 170 starostnikom in delo 
85 delavcem, njegova zasluga. Kot se velikokrat zgodi, je bil 
dobri mož deležen tudi posmeha, saj bi si s prodajo posesti 
lahko omogočil materialno blagostanje. Nekateri pač niso ra-
zumeli, da je Franček lažje prenašal svoje težave, kot gledal 
trpeti soljudi, da ga je bolj radostilo in notranje izpolnjevalo 
takrat, ko je dajal, kot takrat, ko je prejemal. Svojim Vojni-
čanom je želel prihraniti izkušnjo z nego onemoglega očeta, 
ker so vsi domovi pri nas prezasedeni. Seveda je z izgradnjo 

Doma želel poskrbeti tudi za svojo starost, saj brez potomcev 
ni želel obremenjevati sorodnikov. A o teh zadevah Franček 
ni rad govoril. Njegova skromna duša si ni želela pozornosti 
in pomembnosti, raje se je umaknil v ozadje. Tudi, da je pri-
volil v poimenovanje doma ŠPESOV DOM VOJNIK, ga je 
bilo treba prepričevati in prositi. 
Tihi, skromni mož se je s svojimi dejanji in z vdanim pre-
našanjem tegob bolezni izkazal kot pokončen, hraber mož z 
velikim srcem. To vemo vsi, ki smo imeli Frančka čast bliže 
spoznati in zato smo ga imeli radi. Frančka res ni bilo težko 
spoštovati in imeti rad. Upam, da je v primeru mnogih de-
lavcev Doma, ki so topla čustva do njega razvili brez trohice 
koristoljubja, to naklonjenost začutil tudi on.
 ŠPESOV DOM bo ohranjal spomin nanj še poznim rodo-
vom. Prizadevali si bomo, da bi bil lahko vedno ponosen na 
naše delo. Vsi, ki smo ga osebno poznali, pa bomo Frančka 
Špesa za vedno ohranili globoko v svojem spominu.
 

Dragan Žohar

Prvega aprila smo se na Vojniškem pokopališču 
poslovili od Frančka Špesa, občana, ki bo na po-
seben način zapisan v zgodovino Vojnika.
Od njega se je med drugimi poslovil tudi župan 
Občine Vojnik Beno Podergajs in svoj spomin 
nanj opisal z naslednjimi besedami: 

»»Te štiri stene in pa bel strop, v katerega sem zazrt, so moje 
zadnje domovanje. 
Pa srečen sem tukaj! Včasih pogledam na domače strehe, 
včasih na hišo in kaj še hočem drugega? Lačen nisem in tudi 
zebe me ne, z menoj pa so zelo prijazni!«
Kadar smo prihajali k njemu v Dom, so bile to njegove po-
goste besede! Ni bil zahteven, ni negodoval, ni tožil – bil je 
preprosto vesel in srečen. 
Kako smo različni ljudje na tem svetu! Eni nezadovoljni, dru-
gi zadovoljni in srečni. Eni veliki, drugi skromni in majhni! 
Nekateri pripravljeni pomagati, drugi ne vidijo potrebe bliž-
njega. 
Pokojni Franček je kot otrok viničarskih staršev, ki je bil 
vzgojen s trdo očetovo roko, mama mu je umrla v času, ko je 
bil na ruski fronti, bil neverjetno jasnoviden in dober. Mnogi 
se boste spomnili, da vam je obrezal brajdo v domačem vrtu 
ali sadno drevje, da vam je svetoval pri njegovi vzgoji, ali vam 
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celo prepleskal hišo. 
Sam se ga spominjam, kako je s pokojnim sosedom Grač-
nerjem prišel na občino in previdno obrazložil svojo idejo o 
gradnji doma za starejše. Prepričljiva sta bila, že takrat pred 
dobrimi desetimi leti. In Franček je še dodal: »Pa zemljo dam 
za dom!« Te zadnje besede so me presenetile! Zavezale so me 
k dejanjem!

Ko smo kasneje na občini kdaj obupovali zaradi težav, ki so 
se kopičile, ko ni bilo podpore, je rad dejal: »Bo že šlo, kar 
počasi, saj še imam čas!«
Ta čas se je te dni iztekel. V tem času se je Vojniku zapisal z 
velikimi črkami. 
Zagotovo je zapisan v vsakem izmed nas. Na svoj način! Še 
posebej med tistimi, ki smo kdaj potrebovali Špesov dom in 
vemo, kaj pomeni za kraj in kaj pomeni za njegove stanoval-
ce in njihove sorodnike. Tudi on sam je v njem našel drugi 
dom in v Žoharjevih drugo družino. 
Ko berem njegov življenjepis, iščem vir njegove naklonjeno-
sti in dobrote. 

MORDA so bila to njegova otroška leta, ki jih je preživel pri 
stari mami in stricu Drejčku ter z obema tetama v Malih Do-
lah; 
MORDA je bilo to delo v Trbovljah, ko je spoznaval negosto-
ljubnost delodajalcev; 
MORDA je videl, da mora delati drugače, ko je spoznal gro-
zote ruske fronte;
MORDA je uvidel, da mora biti drugačen, ko je težko delal v 
Tovarni volnenih odej in si gradil hišo;
MORDA je spoznal nujnost doma za starejše, ko je skrbel za 
svojega očeta in se srečeval še z drugimi obnemoglimi ljudmi 
iz kraja.
Lahko bi še razmišljali, danes ob tem zadnjem slovesu, o 

vzrokih, ki so ga naredili za človeka velike dobrote in velike 
ideje, vendar vse to ni več pomembno. V Vojniku ne bo člove-
ka, ki bi imel večji zapis dobrote, kot ga imate vi v Špesovem 
domu. Še več pa bo vreden spomin na človeka, ki nas je s 
svojo dobroto presenetil, ki nam je dal misliti! 

Veliko bo vreden spomin na njegovo preprostost in globoko 
vero, spomin na njegovo zaupanje in preprosto veselje. 
Spoštovani Franček, mnogi: bodisi od občine, zaposlenih v 
Špesovem domu, družine Žohar, vaših sorodnikov, vaših pri-
jateljev ..., se zavedamo, koga smo izgubili.
Ob vas smo vedeli, da pomeni živeti, biti zadovoljen in na-
smejan; ob vas smo vedeli, da pomeni živeti, biti hvaležen za 
luč in ljubezen; ob vas smo vedeli, kaj pomeni v vsem videti 
božji dar!
Želimo si, da bi ob večnem spominu na vas to zmogli vedeti 
tudi v prihodnje!««
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PROJEKT PRIJAZNOSTI IN DOBRIH DEJANJ 
V OBČINI VOJNIK BO POTEKAL V TEDNU 

PRIJAZNOSTI IN DOBRIH DEJANJ, 
OD 15. 5. DO 19. 5. 2006, V MESECU CVETOČIH 

DREVES IN ZELENIH TRAVNIKOV 

Dragi ljudje dobre volje, naj bo uvod v ta sestavek misel 
Matere Tereze, ki je dejala:
»Širite svojo ljubezen, kamor koli greste. Najprej v svoji 
hiši. Ljubite svoje otroke, svojo ženo ali moža, svojega so-
seda. Naj nihče nikoli ne odide od Vas, ne da bi bil boljši 
in bolj vesel, kot je bil, ko je prišel. Bodite živo izražanje 
božje dobrote in prijaznosti, prijaznost naj sije z vašega ob-
raza, iz vaših oči, z vašega nasmeha in iz vašega toplega 
pozdrava.«
Pred vami je povabilo k sodelovanju v tednu prijaznosti in 
dobrih dejanj v naši občini.
Začenjamo s konkretnimi dejanji, ki naj vsakega nagovorijo, 
da bo začel v sebi ponovno iskati tisto najlepše, kar je pre-
krito z dvomom, predvsem pa s strahom, da bi se pokazal 
takšnega, kakršen v resnici je. Snemimo torej maske, bodimo 
ljudje, ki čutijo z drugim, ki prinašajo veselje sočloveku brez 
razlikovanja, obsojanja in etiketiranja. Prižgimo ogenj v sr-
cih, žar v očeh, smeh na ustnicah vsakogar, ki ga srečamo, ne 
da pričakujemo vračilo. Bodimo nalezljivo radostni in kipeči 
od veselja. Povračilo pride nepričakovano in obilno. 
Zanetimo torej ogenj najprej v sebi in ta bo z razdajanjem po-
stal vse mogočnejši, postal bo neugasljiv. Že ena sveča preže-
ne temo, kaj zmore množica, pa bomo videli, ko bomo začeli 
vnemati druge. Bodimo torej luč in se pustimo presenetiti. 
Za lepši svet gre, za naše otroke gre, zato bodimo veliki v 
dejanjih. Začnimo z malimi koraki, malimi prijaznostmi, saj 
vsaka šteje. Vsakega trenutka se zavedajmo. Vprašajmo se, 
ali naša trenutna misel, beseda, predvsem pa dejanje gradi 
lepšo prihodnost. Ne ustrašimo se malodušnih pripomb. Ver-
jemimo, neomajno verujmo v tako rekoč nemogoče in videli 
bomo sadove, mi ali pa naši otroci. Kdo si tega ne želi?
Namen posvečuje sredstva, pravijo in tako je osnovni namen 
tedna prijaznosti PRIJAZNOST in s tem povezane aktivnosti 
nas krajanov.
Priprave in aktivnosti že potekajo v šolah, vrtcih, župnijah, 
domovih in uradih in seveda v naši projektni skupini.
Na Podružničnih osnovnih šolah v Socki in Novi Cerkvi 
bodo organizirani pogovori z učenci na temo prijaznosti in 
dani napotki za pozitivno naravnanost tako v šoli kot doma. 
V otrocih želimo sprožiti spoznanje, da niso sami na svetu, 
da smo vsi bratje in sestre, ki si želimo ljubezni, prijaznosti, 
pomoči in sočutja, ne glede na različnost barve, velikosti ... 
O tem bodo pisali spise. Otroci v vrtcih bodo oblikovali risbe 
na temo prijaznosti in opravili domačo nalogo na način, da 

bodo izkazali naklonjenost in prijaznost doma ali v kraju, 
kjer živijo.
V Domu starejših občanov bodo prostovoljci v tem tednu 
še posebej aktivni, enako bodo deležni pozornosti tudi tisti 
starejši občani, ki živijo sami in osamljeni nekje na deželi, v 
stanovanju.
Vsi ste prisrčno vabljeni k sodelovanju s svojimi predlogi 
na temo prijaznosti. Prepričani smo, da je v vsakem srcu to-
liko dobrega, da komaj čaka, da izbruhne in se da tistemu, 
ki mu bo namenjeno, zato nas pokličite in povejte svoje 
predloge.
KAKŠEN BI BIL NAŠ SVET, ČE BI VSAKDO V SEBI ČU-
TIL ŽELJO PO DOBREM ZASE IN ZA VSE OSTALE ?
Morda bomo čez nekaj časa dobili odgovor! Prisrčno vablje-
ni v Novo Cerkev. 

DRUŠTVO IZVIR NOVA CERKEV

KULTURNO-UMETNIŠKO 
DRUŠTVO FRANCE PREŠEREN 
VOJNIK, MOŠKI PEVSKI ZBOR

SPOŠTOVANI!
 
Pred nami je obdobje, ko se v mesecu aprilu našim dragim 
poslušalcem in ljubiteljem predstavi delo pretekle pevske se-
zone, torej dela in ustvarjanja moškega sestava, ki se preko 
zimskih mesecev sestaja dvakrat tedensko in vadi za razne 
nastope, ter seveda letni koncert in nastop na občinski reviji 
pevskih zborov v občini Vojnik in na medobmočni reviji pev-
skih zborov v Celju. 

Pred nami je redni letni koncert v mesecu aprilu, tokrat malo 
bolj slovesno. 
Moški pevski zbor je bil ustanovljen kot prosvetni zbor 
davnega leta 1936. To pa pomeni, da se v letu 2006 pri-
pravljamo na jubilejno 70-letnico obstoja moškega zbora 
v Vojniku. 

Letni koncert ob 70-letnici delovanja Moškega pevskega 
zbora KUD France Prešeren bo v soboto, 22. aprila 2006, 
ob 19.30 uri, v Kulturnem domu v Vojniku.

 Jernej Čater, predsednik zbora
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VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO OBČINE 
VOJNIK Sonca dosti, znoja in skrbi,
 da trta dobrega rodi.

VOJNIŠKI VINOGRADNIKI SE 
IZOBRAŽUJEJO

V organizaciji VVD-a Vojnik in KGZ-a Celje je potekal stro-
kovni tečaj – usposabljanje izvajalcev ukrepov iz varstva 
rastlin – vinogradniški program z zaključnim izpitom. Za-
kon namreč določa, da morajo imeti uporabniki FFS pri na-
kupu in uporabi teh sredstev ustrezno potrdilo o svoji stro-
kovni usposobljenosti.
Predavanje je VVD organiziralo v gostišču Lovec v Vojniku, 
ki je odstopilo lepe gostinske prostore, cca 120 sedežev, kot 
že tolikokrat. Hvala! Na veliko presenečenje organizatorjev 
se je tečaja udeležilo 91 vinogradnikov. Organizacija tečaja v 
domačem kraju je bila zadetek v polno! K osnovni ceni tečaja 
13.000 SIT je Občina Vojnik prispevala 6.500, VVD pa 2.500 
SIT.
Visoko strokovno usposobljeni predavatelji so predvideno 
snov na preprost način posredovali tečajnikom. Ti so tečaj 
vzeli zelo resno in na izpitu dosegli 46 točk od 50 možnih. 
Čestitamo! KGZ – Celje bo še organiziral ta tečaj z izpitom. 
Prijavite se lahko na tel. 710-17-85.

Oidij vinske trte

Da, brez strokovnega znanja ni dobrega kvalitetnega pridel-
ka. Prizadevni, neutrudni predsednik VVD Mirko Krašovec 
pa je v istem času obiskoval in opravil tečaj iz kletarstva. 
Kakšna bo ocena na III. ocenjevanju vin letnika 2005 – 19. 
aprila 2006!?
Pij malo, pij dobro!

Pavle Leskovar, tajnik društva

Športno društvo Frankolovo – predstavitev
Spoštovani bralec, bralka, v naslednjih vrsticah se vam bomo 
predstavili člani Športnega društva Frankolovo. 
Predstavljamo vam svojo organiziranost, načrte in ambici-
je, ki jih želimo s svojim delom uresničiti, pri tem pa raču-
namo tudi na vašo pomoč. 
Frankolovo je od nekdaj zelo športen kraj, kjer predvsem mla-

di svoj prosti čas posvečajo športnim aktivnostim. Zavoljo 
tega smo v ŠDF združili več generacij, od osnovnošolcev, sred-
nješolcev, srednje generacije do veteranov. 
Vse nas druži veselje do športa, timsko delo in želja po ure-
ditvi športnih objektov v kraju, s tem pa tudi želja po vpli-
vanju na prepoznavnost kraja in občine Vojnik.
Športno društvo Frankolovo vam torej predstavlja svoj dol-
goročni in kratkoročni načrt:

1. Program aktivnosti za obdobje 2006–2010:
Športno društvo Frankolovo si v okviru tematskega poročila 
in programa sekcij zastavlja dolgoročni načrt za uresničeva-
nje ciljev do leta 2010.
Štiriletni načrt aktivnosti Športnega društva Frankolovo vse-
buje naslednje prioritetne cilje:
• Dopolniti članstvo in zagotoviti preglednost članstva.
• Pregledno pridobivanje sredstev, vključevanje sponzor-
stva.
• Tesno sodelovanje z ostalimi društvi v kraju, kakor tudi z 
občinsko upravo.
• Ureditev igrišča in mikrookolice v športnem parku.
• Tesno sodelovanje z OŠ Frankolovo.
• Pridobitev zemljišča in ureditev igrišča za odbojko.
• Promovirati delovanje ŠDF v kraju, občini in navzven.

Dopolniti članstvo in zagotoviti preglednost članstva:
- Vključevati v delo sekcij srednješolce in osnovnošolce, kot to 
že počenja nogometna sekcija.
- Vzpostaviti register članov.

Pregledno pridobivanje sredstev, vključevanje sponzorstva:
- Pripraviti letni plan aktivnosti po sekcijah, ta naj vsebuje 
mesečni plan aktivnosti in finančni načrt.
- Plan se posreduje na občino.
- Poleg občinskega denarja se del sredstev pridobi iz naslova 
sponzorstva, del sredstev pa iz članarine.
- Ostala sredstva se lahko pridobivajo z organizacijo turnirjev 
in s promocijskimi akcijami.

Tesno sodelovanje z ostalimi društvi v kraju, kakor tudi z 
občinsko upravo:
- Prepleteno sodelovanje je nujno potrebno za razvoj kraja 
Frankolovo, kakor tudi občine Vojnik.
- ŠDF namerava predlagati skupne akcije, prednost pa dati 
ureditvi športnih objektov v kraju.
- ŠDF bo konstruktivno delovalo v okviru Športne zveze na 
občinskem nivoju.

Ureditev igrišča in mikrookolice v športnem parku:
- ŠDF bo prioritetno podpiralo vse aktivnosti s ciljem uredit-
ve športnega parka in nadaljevalo uspešno delo nogometne 
sekcije.
- V plan investicij občine bo uvrstilo svoje potrebe v okviru 
športnega parka, prav tako pa preko organov KS Frankolovo 
vplivalo, da bodo sredstva prišla v kraj.
- ŠDF bo ostalim društvom dajalo pobude za skupne usklajene 
akcije.
- ŠDF bo k ureditvi prispevalo prostovoljno delo svojih članov 
in tako nadgradilo delo preteklega leta, ko je za potrebe uredit-
ve igrišča bilo opravljeno 900 ur prostovoljnega dela.
- Cilj je športni park urediti tako, da se ambient izkoristi 
kot prostor športnega udejstvovanja, družabnega življenja, 
ki bo ponudil višje standarde in kot tak vplival na prepo-
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znavnost kraja in občine, ob enem pa ponudil tudi možnost 
trženja ostalim prebivalcem kraja.
Tesno sodelovanje z OŠ Frankolovo:
- Delo Športnega društva temelji na dobrem sodelovanju z OŠ 
Frankolovo.
- ŠDF črpa bodoče člane prav iz OŠ, lahko pa ponudi trenira-
nje, predavanje in organizacijo turnirjev in tekmovanj.

Pridobitev zemljišča in ureditev igrišča za odbojko:
- ŠDF bo predlagalo in uvrstilo v investicijski načrt občine 
igrišče za odbojko na mivki. 
- Igrišče bi se sorazmerno hitro uredilo na lokaciji v sklopu 
bazena na Frankolovem, kjer je že obstoječe igrišče, ki bi ga 
preuredili.
- Igrišče bi lahko imelo tudi občinski pomen, saj takšnega 
igrišča v občini Vojnik ni.
- ŠDF ima bazo vrhunskih igralcev odbojke, ki svoje znanje 
dokazujejo na medobčinskih tekmovanjih. 

Promovirati delovanje ŠDF v kraju, občini in navzven:
- ŠDF bo uvedlo več oblik promocije: 
• prirejanje turnirjev, 
• sodelovanje na turnirjih, 
• sodelovanje v ligah,
• oglaševanje, 
• izdelava priložnostnih koledarjev,
• drugo. 

2. Program aktivnosti Športnega društva Frankolovo 
2006:

ŠDF združujejo naslednje sekcije:
- nogometna sekcija – 30 članov,
- sekcija za namizni tenis – 12 članov,
- odbojkarska sekcija, moška in ženska – 20 članov, 
- košarkarska sekcija – 15 članov.

Skupno število registriranih članov je 77. V vse sekcije pa se 
vključujejo tudi osnovnošolci in srednješolci, približno 40 
članov. 

Nogometna sekcija:
S svojimi ekipami nogometna sekcija uspešno nastopa na tur-
nirjih, kakor tudi v močnih občinskih ligah. 
Prevzema tudi pobudo ureditve igrišča in mikrookolice v 
športnem parku. V letu 2005 so člani opravili 900 ur prosto-
voljnega dela.

V letu 2006 načrtuje:
- Tradicionalna nogometna turnirja v okviru občinskega praz-
nika v mesecu maju. 
- Turnir za osnovnošolce – do deset ekip.
- Turnir za člane – do 12 ekip.
- Turnirja v mesecu avgustu – za osnovnošolce in člane.
- V zimskem terminu pripravi eno ekipo za nastop v ligi male-
ga nogometa v Celju. 

Sekcija za namizni tenis:
Tradicionalno promovira kraj in občino Vojnik. 

Sekcija načrtuje:
- Sodelovanje v ligi namiznega tenisa občine Celje – spomla-
danski in jesenski del.

- Tradicionalno srečanje s klubi – Marija Reka iz Laškega, Šo-
štanj.
- Organizacijo tradicionalnega turnirja v mesecu maju v okvi-
ru občinskega praznika.

Odbojkarska sekcija:
Je edina sekcija, ki poleg moške združuje tudi žensko ekipo. 
Sekcija je izjemno uspešna, na tekmovanjih do sedaj se je uvr-
ščala vedno na vrh.
Delo sekcije je bilo do letošnjega leta izjemno uspešno, vendar 
pa so s preureditvijo telovadnice OŠ Frankolovo izgubili edini 
prostor za svoje udejstvovanje, prav tako jim je onemogočeno 
organizirati tradicionalni turnir. V okviru OŠ Frankolovo lah-
ko le okrnjeno trenirajo, ne morejo pa prirediti tekmovanja, 
saj je s preureditvijo prostor postal neprimeren.
V letu 2006 načrtujejo gostovanje na turnirjih, v kolikor pa 
bi se uredilo igrišče na mivki, bi priredili atraktiven turnir, 
moški in ženski.

Košarkarska sekcija: 
Sekcija deluje že vrsto let.
Vadba je vezana s telovadnico OŠ Frankolovo, kjer pa po pre-
ureditvi samo en koš ustreza gabaritom.
Načrtujejo udeležbo na turnirjih trojk na občinskem nivoju.

Zaključek :
ŠDF je v leto 2006 vstopilo z novim vodstvom, ki se ob tej 
priložnosti posebej zahvaljuje staremu za dolgoletno delo.
ŠDF ob tej priložnosti prosi vse zainteresirane donatorje ali 
sponzorje, da se nam pridružijo pri našem delu.

 Marko Kodela, predsednik ŠDF

PGD VOJNIK - PREGLED DELA V 
FEBRUARJU IN MARCU 2006

V začetku mesecu februarju sta bila dva dimniška požara, 
eden na Cesti v Šmartno in eden v Malih Dolah. Intervenciji 
sta bili uspešni. Če bi bili dimniki strokovno in pravočasno 
pregledani, do požarov ne bi prišlo in intervenciji ne bi bili 
potrebni, saj le-te niso poceni. Stroški intervencije na Cesti 
v Šmartno znašajo cca 80.000,00 SIT, intervencije v Malih 
Dolah pa cca 390.000,00 SIT.
Pripravljali smo se na Pusta. Sodelovali smo na karnevalih 
v Novi Cerkvi in v Celju ter na pokopu Pusta na Dobrni. Za 
dobro pripravljen pustni voz smo bili v Celju in na Dobrni 
nagrajeni.
Ekipa PGD Vojnik – člani A so se začeli intenzivno priprav-
ljati na tekmovanja, saj si želijo nastopati v Ligi GZS za pokal 
Toneta Sentočnika.
Nekaj naših članov se je začelo usposabljati za nižje gasilske 
častnike. Organizator izobraževanja je Gasilska zveza Vojnik 
– Dobrna.
V mesecu februarju je 60. rojstni dan praznovala naša člani-
ca Jožica Korošec.
V začetku februarja smo se na vojniškem pokopališču poslo-
vili od našega dolgoletnega podpornega člana in donatorja 
Jožefa Kovačiča.
V mesecu marcu je bil travniški požar v Malih Dolah. Stroški 
intervencije znašajo 278.000,00 SIT. Prosimo občane, da so 
pri kurjenju v naravi zelo zelo pazljivi, oz. se držijo navodil 
Zavoda za zaščito in reševanje RS. 
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Naši člani so v okviru društva zelo aktivni, še posebej pa smo 
se angažirali v okviru občinske čistilne akcije. Od 27. 3. do 
1. 4. smo zbirali staro železo in s tem že precej pripomogli 
k lepšemu okolju našega kraja. Akcije 1. 4. so se udeležili 
skoraj vsi naši aktivni člani: prali smo avtobusne postaje in 
parkirišča ter okoli njih počistili odpadke. 
Za vse udeležence čistine akcije smo pripravili malico - bo-
grač, društvo vinogradnikov pa je prispevalo napitke.
Koncem meseca marca je začela delovati naša spletna stran:  
www.pgd-vojnik.si, ki jo je pripravil naš član Urban Kolman. 
Prijavili smo se na razpis za republiško tekmovanje starejših 
gasilk in gasilcev. Dne 28. 3. so si predstavniki Gasilske zveze 
Slovenije ogledali terene in nas izbrali za organizatorje tega 
tekmovanja, ki bo 17. 6. 2006. Zahvalili bi se radi poveljniku 
Gasilske zveze Vojnik - Dobrna, tovarišu Ivanu Jezerniku, ki 
nas vedno podpira v naših prizadevanjih.
4. maja 2006 bo ob 18. uri Florijanova maša v cerkvi Sv. Jerne-
ja. Pri sveti maši bodo sodelovali godbeniki s Svetine. Mašo 
bosta darovala kanonik monsignor dr. Stanislav Lipovšek in 
gospod Anton Perger. 
V soboto, 6. maja 2006, od 15. ure dalje bo gasilsko tekmova-
nje za prehodni pokal sv. Florijana na stadionu v Vojniku.

Za PGD Vojnik: Zdenko Vrenko in Karl Kasesnik

PGD SOCKA V LETU 2005

Društvo je bilo tudi v preteklem letu aktivno. Mnogi naši čla-
ni so žrtvovali prenekatero uro svojega časa in jo prebili na 
gasilskih vajah, pri pripravi in organiziranju gasilskih dejav-
nosti, na paradah, tekmovanjih, pri vzdrževanju gasilskega 
doma in gasilske tehnike, žal pa tudi pri gašenju požarov.
V januarju 2005 smo imeli manjši travniški požar v Selcah, 
v juniju pa dimniški požar v Socki. Tudi v lanskem letu je 
Hudinja kar nekajkrat ogrožala prebivalce in njihovo imetje, 
dvakrat celo tako močno, da smo morali posredovati pri čiš-
čenju mostov in črpanju vode iz kletnih prostorov.
Tudi v lanskem letu (prav tako pa tudi že v letošnjem) smo 
organizirali tradicionalni kvartopirski turnir, ki ga bomo od-
slej prirejali na predvečer kulturnega praznika. V mesecu 
marcu smo organizirali občni zbor, pred praznikom prvega 
maja pa smo postavili mlaj. Pridružili smo se očiščevalni ak-
ciji, ki jo organizirata Občina Vojnik in Krajevna skupnost 
Nova Cerkev. Očistili smo središče Socke ter postajališči na 
Gorici in v Razdelju. Iz divjih odlagališč, jarkov in gozdov 
smo pobrali in odpeljali veliko odpadkov, nemalo kovinskih 
odpadkov pa nam je podaril Ljubo Šibanc. Odpeljali smo jih 
v predelavo podjetju DINOS. 
13. avgusta smo priredili gasilsko tekmovanje v mokri vaji. 
Poleg ekip iz sosednjih društev izven naše gasilske zveze so 
se tekmovanja udeležile tudi ekipe iz skoraj vseh društev Ga-
silske zveze Vojnik – Dobrna. Naslednji dan smo organizirali 
zaključek tradicionalnega pohoda po vaseh KS Nova Cerkev 
ter pogostili pohodnike in kolesarje na Strnadovem travni-
ku, kjer je bil zaključek vzpona v organizaciji Športnega dru-
štva Socka. 
V mesecu oktobru smo pripravili dan odprtih vrat za vrtec 
in POŠ Socka. Udeležili smo se tudi nenapovedane vaje GZ 
Vojnik – Dobrna v Lembergu in mislim, da smo zadano na-
logo tudi dobro opravili.
Naše ekipe so se udeleževale tekmovanj, ki so jih prirejala 
naša in sosednja društva. Dosegale so dobre rezultate. Ne-

dvomno je velik uspeh tudi udeležba štirih ekip na tekmo-
vanju GZ Vojnik – Dobrna, kjer je ekipa pionirk zmagala, 
ostale tri ekipe pa so zasedle tretje mesto. Na gasilskem tek-
movanju Celjske regije, ki je potekalo 8. in 9. oktobra v Zre-
čah, so naše pionirke zmagale in se tako uvrstile na državno 
tekmovanje, ki bo maja letos. Iskrene čestitke ekipi ter njiho-
vi mentorici Metki Kotnik! Vitrine društva skupaj krasi 42 
pokalov z letnico 2005.
V preteklem letu smo kupili 3 zaščitne obleke Nomex, proiz-
vajalca Prevent, 4 pare škornjev Florjan II ter 6 parov gumi 
škornjev z jeklenim podplatom in kapico.
2. oktobra smo pri nas gostili naše prijatelje gasilce iz Pre-
zida. Delegacija našega društva jih je sprejela na Trojanah. 
Ustavili so se v Gasilskem muzeju na Vranskem, nato še v 
muzeju motociklov. Na poti v Socko so se ustavili še v Do-
brni, kjer so pozoren sprejem pripravili tamkajšnji gasilci. 
Temu je sledil ogled term.

Delovno predsedstvo na 75. občnem zboru
Po zakuski v Socki so si ogledali Vzrejno jahalni center Šeško 
ter delavnico za izdelavo in montažo avtomobilskih kljuk. 
Sledil je prijateljsko delovni klepet.
Upravni odbor se zahvaljuje vsem članom za uspehe in po-
žrtvovalno delo, prav tako pa tudi vsem krajanom za sodelo-
vanje in moralno ter materialno pomoč. Iskrena hvala tudi 
sosednjim društvom naše zveze za prijateljsko sodelovanje, 
poveljstvu in predsedstvu Gasilske zveze Vojnik – Dobrna 
ter predsedniku zveze in županu Benu Podergajsu. Ponosni 
smo, da smo veliko dela opravili, hkrati pa se zavedamo, da 
nas ga veliko še čaka. Odprtih imamo še nekaj finančnih ob-
veznosti zaradi nabave gasilskega vozila in motorne črpalke 
v letu 2002, pa tudi sanitarije še niso pokrita investicija. Pre-
pričan sem, da bomo s skupnimi močmi, slogo in medseboj-
nim razumevanjem vse zastavljeno uspešno realizirali.
Vsa pozornost in napori pa so že usmerjeni k praznovanju 
75. letnice društva. Osrednja slovesnost bo na binkoštno so-
boto, 3. junija, ko bomo gasilci razvili nov društveni prapor. 
Ob tej priložnosti vabimo vse občane, da se pridružijo praz-
novanju. Na gasilski veselici nas bo zabaval ansambel Mladi 
Dolenjci.

Za PGD Socka Slavko Kok

DRUŠTVO UPOKOJENCEV V 
VOJNIKU

Končno se je poslovila zima, ki je ni in ni hotelo biti konec. 
Toda za nas v društvu ni bilo počitka. Vseskozi so se dogajale 
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določene aktivnosti. Po silvestrovanju so se začele priprave 
na pustno rajanje. Na pustni torek smo se odpeljali na Tin-
sko. Tu smo v družbi mask veselo rajali krepko čez polnoč. 
Prve tri maske so bile nagrajene. Komisija je imela kar veliko 
dela, saj je bilo mask precej in vsaka izmed njih si je zaslužila 
nagrado. Žal so bile nagrade le tri, ostale maske so bile po-
hvaljene. V mesecu marcu smo imeli prvo sejo Odbora, kjer 
smo potrdili zaključni račun in sprejeli plan dela in finančno 
konstrukcijo za leto 2006. V marcu smo speljali tudi Občni 
zbor in pregledali delo v minulem letu ter potrdili delovni in 
finančni plan za to leto. Še enkrat smo ugotovili, da se je še 
kako potrebno pravočasno prijaviti, da ne pride do takšne 
in podobne zadrege pri organizatorju. Vse se je končalo do-
bro, če ravno smo se malo drenjali. Srečo pa smo imeli, da 
smo malico organizirali v gostilni, kjer imajo vedno zaloge 
hrane in so lahko v kratkem času pripravili namesto 100 kar 
155 obrokov. Tako ni bil nihče brez hrane in pijače. V bodo-
če bomo tovrstne prireditve organizirali temeljiteje, da bo v 
vaše in naše zadovoljstvo.
Tudi sekcije že pridni delajo. Komorni zbor ne počiva in vse-
skozi pridno vadi ter nastopa in je svojo prisotnost potrdil 
tudi na našem Občnem zboru. Gospodinje se redno sestajajo 
ob sredah, socialna komisije redno obiskuje bolne in je vse-
skozi aktivna, kegljači so že začeli trenirati, strelci pa začnejo 
te dni.
Stekle so priprave na prvi izlet. Prehrano in pijačo na Hrva-
škem smo rezervirali za 18. maja. Spotoma pa si bomo ogle-
dali še kakšno znamenitost. O ceni, času odhoda in drugih 
podrobnostih pa boste pravočasno obveščeni preko oglasnih 
desk, poverjenikov ali na sedežu društva. Kosilo na Hrva-
škem je predvideno okoli 14. ure, v ceno je vključena pijača v 
neomejeni količini. Prostora je za 10 avtobusov. Vabljeni na 
piknik v čim večjem številu!!

Ivan Robačer, predsednik DU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učenci 2. razreda POŠ Nova Cerkev so zelo prizadevno nari-
sali risbice, kako ravnamo z odpadki in jih ločimo: »samo za 

papir«, »samo za steklo« itd. Meni pa naslednja risbica
veliko pove … Bosta tudi onadva v njem?

(avtor Matic Založnik)

OČISTIMO NAŠE OKOLJE ALI 
LAHKOTNOST BIVANJA

V aprilu so po vseh krajevnih skupnostih tekle akcije čišče-
nja okolja v naši občini.
Najbolj požrtvovalni so bili naši otroci, ki so z vso vnemo 
zbirali razne odpadke, predvsem v šolskem okolišu in tudi 
drugod. Sodelovala so tudi prostovoljna gasilska društva, tu-
ristična društva, Smučarsko društvo, kulturna društva, skav-
ti in požrtvovalni občani posamezniki … Očistili so predvsem 
potoke, brežine, poti in ceste. Po vaseh so bili nameščeni za-
bojniki že nekaj dni pred akcijo, tako da smo res vsi lahko 
»pometli pred svojim pragom.«

Toda čistilna akcija se lahko začne že veliko prej, če želimo 
resnično ohraniti našo naravo. Kam so romali vsi ti zabojniki 
s potrošniškimi odpadki?
Potrebno je počistiti pri sebi že, ko gremo v trgovino. Ali bomo 
kupili olje, pivo, vodo v pločevinki, plastenki ali v steklenici? 
Seveda nas »lahkotnost bivanja« sili, da kupujemo pločevin-
ke in plastenke, saj nam ni treba tovoriti težkih in okornih 
steklenic nazaj v trgovine.
A kam jih bomo odvrgli in koliko let bodo ležale za potokom 
in v gozdu ali koliko bo to stalo, da se ta material predela na 
skupnih odlagališčih, ki so nekoč bili tudi del neke narave?
Ali bomo kupili izdelke v plastičnih embalažah, ali v papirna-
tih, ali celo recikliranih?
Sladkor raje kupimo v papirnati embalaži, saj jo po uporabi 
lahko sežgemo v štedilniku in prizanesemo smetnjakom. Plo-
čevinastih embalaž ne kupujmo, saj je v njih hrana s konzer-
vansi, pločevinka pa postane del zarjavele pločevine.
Čistilna akcija se torej začne že v naših glavah in v trgovinah, 
ko kupujemo s premislekom, ali sploh vse, kar nam ponujajo, 
potrebujemo, in kaj bo z embaliranim izdelkom po uporabi.
Na embalaži je sicer označeno, da mora le-ta romati v koš in 
tudi risbica na njej nas uči, da jo stisnemo in prihranimo pros-
tornino v zabojniku za smeti. Toda, ali to storimo? Če nismo 
planinci, dvomim, da to tudi storimo.
Za cilj si lahko zastavimo, da bomo zabojnik za smeti pred hišo 
napolnili samo dvakrat na mesec namesto vsak teden. Tako 
se bomo prisilili, da bomo »počistili« s smetmi že ob nakupo-
vanju ekološko neprijaznih izdelkov, saj imamo tudi okolju 
prijaznejšo izbiro. Uspešni bomo tudi takrat, ko ne bomo od-
metavali pločevink iz avtomobila. Če nam je to že uspelo, po-
tem bomo gotovo kupovali bolj ozaveščeno. Morda je to tudi 
priložnost, da v postnem času razmislimo tudi o tem. 
OČISTIMO OKOLJE – OČISTIMO SEBE! 

Alenka Prebičnik Sešel
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Pravilna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev – en čebelarski problem manj

Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pra-
davnine. Z njenim pridelkom, medom, si je že v kameni dobi 
tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega razvoja je 
človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele; od nje-
nih pridelkov pa do opraševanja sadnega drevja in kulturnih 
rastlin. Čebela in njeni proizvodi igrajo tako že tisočletja po-
membno vlogo v prehrani, medicini, še posebno pa v ekolo-
giji. Le vlogi čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za 
bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za 
rastlinsko raznovrstnost v naravi.
Večina kmetijsko pomembnih rastlin potrebuje za opraševa-
nje čebele. Te letajo s cveta na cvet in nabirajo nektar – slad-
korno raztopino, ki jo potrebujejo za hrano. Na dlačicah svo-
jega telesa prenašajo cvetni prah z ene na drugo rastlino. Če 
cvetni prah ne pride na pestiče, ne dozorijo ne semena ne 
sadeži. Sadjarski pridelek je še posebno odvisen od opraševa-
nja čebel. Rastline, oprašene s čebelami, dajejo večji donos in 
boljšo kvaliteto plodov in semena. Čebele s svojim opraševa-
njem prispevajo tudi k ohranjevanju in izboljšanju lastnosti 
teh rastlinskih vrst.
Kljub vsej svoji koristnosti pa je v današnjem času čebela 
zelo ogrožena. Vzrok za to je intenzivna kmetijska proizvod-
nja, v kateri se uporabljajo zaščitna sredstva – pesticidi. Ob 
tem izrazu večinoma najprej pomislimo na kmetijske pesti-
cide, ki jih pri nas imenujemo fitofarmacevtska sredstva (v 
nadaljevanju FFS). Ta se v glavnem uporabljajo za povečanje 
kmetijske proizvodnje, ohranjanje nasadov in pridelovanje 
zdravih kmetijski pridelkov, ki ne vsebujejo glivic, bakterij in 
žuželk Zaradi nepravilne uporabe fitofarmacevtskih priprav-
kov za zatiranje škodljivcev in bolezni, lahko FFS in njihove 
razgradnje produkte najdemo tudi v različnih živilih, vodi 
in okolju. Tako so lahko FFS tudi določena potencialna ne-
varnost za človeka in ostala živa bitja, med katere sodi tudi 
čebela.
Področje uporabe in prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi je 
urejeno v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list 
RS, št. 98/2004 UPB1), ki poleg ostalega predpisuje njihovo 
pravilno rabo, ki ne ogroža zdravja ljudi in živali in ne vpli-
va negativno na okolje. Zakon ureja tudi obvezno dodatno 
usposabljanje vseh, ki prihajajo v stik s FFS v kmetijstvu. Po-
drobneje so pogoji in način usposabljanja navedeni v podza-
konskem predpisu, tako da so v Sloveniji v proces obveznega 
in permanentnega usposabljanja zajete vse ključne skupine 
ljudi, ki se ukvarjajo s prometom in uporabo sredstev za 
varstvo rastlin. Na teh tečajih se slušatelji seznanijo z vse-
mi pomembnimi področji zdravstvenega varstva rastlin in s 
tem tudi z varnim delom oziroma možnostmi zmanjševanja 
tveganj za zdravje ljudi in živali pri prometu in uporabi FFS. 
Na žalost v ta sistem izobraževanja niso vključeni vrtičkar-
ji, ki tako niso usposobljeni za pravilno in koristno uporabo 
FFS in tako predstavljajo največjo nevarnost za nepravilno 
uporabo teh nevarnih sredstev .
Nadzor nad izvajanjem Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo kmetijski 
in fitosanitarni inšpektor ter inšpektor, pristojen za kemika-
lije. Zakon natančno definira njihova pooblastila, kakor tudi 
kazenske določbe, ki jih izrečejo ob nepravilni uporabi FFS, 

oziroma ob neupoštevanju zakona.
Sprejet je tudi Pravilniku o dolžnostih uporabnikov fitofar-
macevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2003). Po pravilniku 
mora uporabnik FFS skrbeti, da škropivo ne pride v neposre-
den stik s človekom, da ga ne zanaša v vodotoke, podtalnico, 
na sosednje gojene rastline, zemljišča in skladišča kmetijskih 
proizvodov ter objekte za rejo in oskrbo živali.

V pravilniku je v 6. točki posebej definirano dodatno varstvo 
čebel, ki predpisuje:

1. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretira-
nja s FFS, ki so za čebele strupena, pokošena, oziroma mora 
biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegla.
2. Uporaba sistemičnih, čebelam strupenih FFS, je prepoveda-
na v času cvetenja gojenih rastlin. 
3. Uporaba kontaktnih, čebelam strupenih FFS je v času goje-
nih rastlin dovoljena največ dve uri po sončnem zahodu in v 
nočnem času največ dve uri pred sončnim vzhodom.
4. V času cvetenja gojenih rastlin mora uporabnik FFS vsaj 48 
ur pred vsakim tretiranjem s kontaktnim FFS, ki je za čebele 
strupeno ali škodljivo, obvestiti čebelarje, ki imajo panje v od-
daljenosti do 3 km od predvidenega mesta tretiranja. Obvesti-
lo mora vsebovati datum, predvideno uro tretiranja, trgovsko 
ime FFS, njegovo nevarnost za čebele, ime in priimek izvajal-
ca ukrepa ter podatke o mestu tretiranja. Če uporabniku čebe-
lar ni znan, mora obvestiti imetnika parcele, kjer se čebelnjak 
nahaja, ali najbližjo čebelarsko družino. 
5. Obveščanje čebelarjev iz prejšnjega odstavka ni potrebno, 
če FFS ni razvrščeno in označeno kot čebelam strupeno, oziro-
ma pri opozorilih v navodilih za uporabo ni navedeno, da so 
čebelam kakor koli škodljiva.
Čebelarji zato vse gojitelje rastlin in uporabnike FFS prosi-
mo, da:

- škropijo v skladu z dobro kmetijsko prakso (fitofarmacevt-
ski tečaj, testirana škropilnica, itd.);
- pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo prilože-
na navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je 
sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi 
vsi insekticidi (FFS , ki zatirajo žuželke) in imajo to tudi na-
pisano na etiketi;
- priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih 
odmerkih;
- uporabljajo za čebele manj nevarne pripravke;
- škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
- se izogibajo prašiv in raje uporabijo pripravke oz. iz njih 
narejeno škropilno brozgo ali granulate;
- pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem škropljenju 
s FFS, strupenimi ali škodljivimi za čebele.

Vsakršno zniževanje številčnosti čebel lahko povzroči v na-
ravi ekološko in gospodarsko katastrofo, še posebej v kmetij-
stvu. Zato slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, 
da delamo z roko v roki in tako ohranimo naravo.

Vlado Auguštin, univ. dipl. ing.,
Čebelarska svetovalna služba
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UTRINKI IZ VRTCA MAVRICA 
VOJNIK

Mali vrtnarji Vrtca Mavrica na pustnem karnevalu v Novi 
Cerkvi

Vsako leto začara zima Celjsko kotlino v mraz in meglo. Pa 
pride pust, ki poskrbi za preganjanje zime in vseh njenih te-
gob. Tudi mi smo se odločili, da imamo zime že dosti. Skupaj 
smo prišli do ideje, da bomo eko vrtnarčki in da bomo po-
trdili vse tisto, kar se že pri nas v vrtcu dogaja.

Da pa smo laže vse pripravili, se zahvaljujemo za pomoč go-
spodu Založniku, podjetju Živex (gospodu Štrku), Vrtnar-
stvu Krašovec in podjetju Konus.
Preživeli smo lepo popoldne in tudi poskrbeli, da se zima 
končno poslovi od nas.

Romana Suholežnik, vzgojiteljica

IZ VRTCA V STARI ŠOLI NA 
FRANKOLOVEM

V mesecu septembru 2005 so se najstarejšim otrokom iz vrt-
ca (4-6 let) odprla vrata v prostorih »stare šole«. Sama stavba 
nosi letnico 1863 in je nekoč bila res prava šola.
Že sam pogled na velika, stara vrata, debele stene, oboke, … 
je bil spodbuda, da je nastal projekt z naslovom »V STARIH 
ČASIH«, preko katerega naj bi otroci izvedeli kaj več o tem, 
kako so ljudje živeli nekoč. Otrokom je bila tema zanimiva, 
sami so razmišljali o tem, pripovedovali; zares pa smo bili 
veseli, ko so se v izvajanje projekta vključili tudi naši starši. 
V vrtec so prinašali različne starine: stare kavne mlinčke, ob-
liče, likalnik, luč, hranilnik iz leta l888, karbidno svetilko, 
kolovrat in stare fotografije.
Vzporedno s tem se seznanjamo še z ljudskim izročilom, kot 
so ljudske pesmi in otroške igre rajanja.
Tako smo do sedaj skupaj spoznali in se naučili marsikaj no-
vega, hkrati pa s temi dejavnostmi vnašamo v naše vsakdanje 
življenje pestrost, igrivost, sprostitev in veselje.

Dušanka Kračun, vzgojiteljica

RADI RAZISKUJEMO
Otroci vrtca v Novi Cerkvi smo letošnje leto pričeli v razisko-
valnem duhu. S pomočjo poizkusov smo spoznali lastnosti in 
značilnosti vode, zraka, svetlobe in zemlje.

Nekaj poizkusov, ki so otrokom ostali najbolj v spominu:
- Najbolj všeč mi je bilo, ko smo si naredili v igralnici temo. 
Drve smo dali na kup, čez njih smo dali zavese, spodaj pa 
smo dali svetilko. In svetloba se je videla, pa je izgledalo, kot 
da bi kres zares zakurili. Potem smo pa plesali in peli ob kre-
su. (David)
- Meni je bilo najbolj všeč, ko smo fižol postavili v temo in je 
zrasel, ampak je dosti bolj svetel. (Jure)
- Ko smo dali krep papir v vodo, pa se je pobarvala. (Blaž)
- Najbolj všeč mi je bilo, ko smo dali fižol v škatlico in smo 
naredili luknjice, da bo skozi njih zrasel. (Špela)
- Najbolj všeč mi je bilo, ko smo sejali paradižnik. (Sara)
- Najbolj všeč mi je bilo, ko je začel fižol rasti. Prvi dan je bil 
še majhen, drugi dan je bil pa že desetkrat večji. (Jaka)
- Tisti fižolček, ki je v veliki škatli, je večji zrasel. (Klemen)
- Všeč mi je bilo, ko smo v posodo dali svečo, pa plastelin 
spodaj. Nalili smo vodo v posodo in prižgali svečo. Potem 
smo pa pokrili s kozarcem, da je sveča ugasnila. Voda v ko-
zarcu je pa gor prišla. (Diana)
- Meni pa je bilo najbolj všeč, ko smo delali sok iz pomaranč. 
Koščice pa smo dali v zemljo, da bo zraslo pomarančno dre-
vo. (Rok)
- Všeč mi je bilo, ko smo dali vodo v kozarec in smo ga po-
stavili ven, pa je led nastal. (Andraž)
V povezavi z zrakom so bili tudi naši kostumi čebelic, s ka-
terimi smo se predstavili na pustnem karnevalu v Novi Cer-
kvi. V zadnjih dneh meseca marca smo se pridružili polarjem 
v akciji čiščenja okolja. Skupaj smo očistili okolico šole in 
igrišča.

Metka Kotnik, Vrtec Nova Cerkev

PREDSTAVA »RDEČA KAPICA«
7. FEBRUARJA smo imeli v kulturnem domu prav posebno 
predstavo – nam dobro znano Rdečo Kapico. Z njo so nas 
razveselili otroci iz Trnovelj. K nam jih je pripeljala gospa 
Alenka Ratej. Ob tej priložnosti se ji najlepše zahvaljujemo 
in se priporočamo še za vnaprej.
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PLEŠI, PLEŠI

Otroška folklorna skupina Vrtca Mavrica Vojnik je 10. marca 
sodelovala na Območnem srečanju otroških in odraslih fol-
klornih skupin, ki ga je organiziral JSKD Celje, kjer so poželi 
velik uspeh.

VPIS OTROK V VRTEC MAVRICA VOJNIK
Uradni vpis otrok v vse enote vrtca bo od 10. do 
21. aprila 2006. Vpis bo potekal v centralni eno-

ti od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 17.00.
Vabljeni!

MEDNARODNI DAN VODE

V vrtcu smo ob DNEVU VODE izhajali iz ciljev, ki so zapi-
sani v Kurikulumu, in sicer, da otrok odkriva in spoznava 
lastnosti vode in teles (predmetov) ter se seznanja s strate-
gijami merjenja dolžine, površine in prostornine, z merili 
in enotami.

Te dejavnosti so bile izvajane v okviru obogatitvenih dejav-
nosti vrtca, saj so se vanje vključevali posamezniki iz vseh 
skupin. Vsebine so bile naslednje: 
- igra z vodo,
- kaj plava - kaj se potopi,
- kapljica in njena druščina,
- igra z milom.

Izmed vseh dejavnosti je otroke najbolj pritegnila igra z vodo, 
saj so ob tem uporabljali najrazličnejša sredstva: cevi in cev-
ke, lijake, različne posode, injekcijske brizge …

CICIBAN VRTNARI

V vrtcu smo izvajali pred letom interesne dejavnosti in ena 
izmed njih je bila tudi ciciban vrtnari. Z vsebino te dejavno-
sti sem se odzvala na nagradni natečaj “Malčki v zelenju in 
cvetju” v reviji ROŽE IN VRT, kjer so predstavljeni otroci, ki 
oblikujejo šopke.
Čeprav v vrtcu interesne dejavnosti ne potekajo več v taki ob-
liki, vsebina in cilji ostajajo, saj naša skupina skrbi za cvetje v 
vrtcu in za urejenost okolice vrtca, s čimer sledimo cilju raz-
vijanja naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa 
do žive in nežive narave ter doživljanja in spoznavanja žive 
in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 
spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

Magda Šrekl, vzgojiteljica

GRADNJA NADOMESTNEGA 
DELA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK

Osnovna šola Vojnik je v letu 2004 pridobila nove delovne 
površine. V novem prizidku so nove sodobne učilnice, knjiž-
nica, garderobe in nova kuhinja z jedilnico. Učenci so nove 
prostore začeli uporabljati septembra 2004. Sanacijska dela 
so bila res nujna (rušitev starega dela šole), sedaj pa je po-
trebno porušeni del nadomestiti. Občina je v letu 2005 pri-
dobila gradbeno dovoljenje in izbrala izvajalca del, CM Celje, 
za izvedbo gradbenih del.

Zaključek gradnje se načrtuje v mesecu juliju 2006. Tako 
bodo učenci, ki so bili na spodnji osnovni šoli, začeli uporab-
ljati nove šolske prostore že v novem šolskem letu. Veselimo 
se lahko, da bodo končno tudi učenci in zaposleni v OŠ Voj-
nik na eni lokaciji. Istočasno se novih prostorov veselijo za-
posleni, saj bodo v novem delu urejeni  prostori za zaposlene 
(prostor za ravnateljico ter pomočnico, zbornica, prostor  za 
pedagoginjo in socialno delavko).
Upamo, da bo gradnja potekala nemoteno in da se bodo za-
stavljeni cilji uresničili, učencem in zaposlenim pa se zahva-
ljujemo za strpnost in razumevanje. 

Vesna Poteko 
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Zimska šola v naravi na Rogli za 

učence Osnovne šole Vojnik
11. 3. 2006-15. 3. 2006

Že v mesecu septembru smo se pričeli pripravljati na zimsko 
šolo v naravi. Kmalu nas je presenetil sneg, ki smo se ga zelo 
razveselili, saj smo verjeli, da ga zagotovo vsaj nekaj ostalo za 
nas. Res smo ga imeli dovolj, morda celo preveč. Poleg snega 
pa sta nas spremljala tudi mraz in veter. Vendar nas ni nič 
ustavilo, da zimske šole v naravi ne bi izvedli tako, kot smo 
načrtovali. 

Udeležilo se je je 66 učencev, ki smo jih glede na predzna-
nje razdelili v 7 skupin. Te so pod budnim očesom učiteljev 
pridno nabirale svoje znanje. Poskusno smo letos s pomočjo 
kamere posneli delo tudi na smučišču. 

Z videoanalizo so ugotovljene napake na smučišču učenci 
skupaj z učiteljem lahko popravljali. Zadnji dan so svoje pri-
dobljeno znanje preizkusili na pravi slalomski progi z na-
tančno izmerjenim časom. Vsi rezultati so bili objavljeni na 
naši oglasni deski. Vseh pet dni smo pridno delali, saj so se 
učenci resnično držali vseh dogovorjenih stvari. Poleg trdega 
dela smo našli čas tudi za zabavo in sprostitev v diskoteki, 
telovadnici ali drugih prostorih Hotela Planje. Hvaležni pa 
smo predvsem staršem, ki so poskrbeli, da so učenci imeli 
servisirano smučarsko opremo in letos prvič niso na smučiš-
ču imeli nobenih težav. Našli pa so tudi čas, da so nas zadnji 
dan obiskali na smučišču in bili prisotni na zaključni prire-
ditvi ob podelitvi diplom in priznanj učencem.

In še nekaj vtisov učencev:

KAJ MI BO OSTALO V LEPEM SPOMINU?
- Moja prva simpatija. (Alenka)
- Tekma v veleslalomu. (Matej)
- Zmaga v veleslalomu. (Žiga)
- Ples v disku, ker je bila dobra glasba in prijetno vzdušje; saj 
smo skoraj vsi plesali. (Mojca, Lilijana)
- Drugo mesto v veleslalomu in dober učitelj smučanja. 
(Nace)
- Zadnji dan s podelitvijo priznanj. (Barbara, Lea, Maja)
- Zmaga naše sobe SMUČARKE, kot najbolj urejene sobe. 
(Nika, Andreja, Alenka)
- Dnevi, ko sem se naučil prvič smučati. (Jure)

O ČEM SMO RAZMIŠLJALI PRED STARTOM VELESLA-
LOMA?
- Bal sem se, da bom padel, ker je bila proga že precej 
  uničena. (Nace)
- Strah me je bilo, da bom podrla vratca. (Lea)
- Rekla sem si: »Raje počasi, kot da me vrže!« (Nika)
- Kako naj peljem, da bom prva. (Andreja)
- Želela sem si, da bi imela dober čas. (Alenka)

KAJ BI RADI HITRO POZABILI
- Kako mi je bilo slabo, ker sem za stavo (500 SIT) spil čaj s 
soljo in poprom. (Žiga)
- Kako nas je sošolka »komandirala«, da moramo pospravljati 
svoje stvari v sobi. (Alenka, Andreja)
- Večerno trkanje fantov po steni sobe. (Nika, Lilijana)
-Izgubljeno smučarsko karto. (Lea)
- Kako sem padala, ker sem bila od začetka še zelo nerodna. 
(Mojca)
-Nočni nemir, ker nekateri niso mogli takoj zaspati. (Barba-
ra)
- Diskvalifikacijo pri reševanju križank, ker smo goljufali in 
prepisovali iz rešitev. (Jure)
- Odvzem smučarske karte, ker sem vijugal s sidrom po progi. 
(Jure)

O. K.
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OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO

»SODELOVANJE V EVROPI 
RAZLIČNOSTI«

»VERSKA RAZNOLIKOST«

Verska raznolikost! Je sploh potrebna še kakšna beseda več 
za prepir? Kakšna beseda več za vojno? 
Enaki smo si! Priznajmo že enkrat! Smo mar muslimani in 
kristjani dve popolnoma drugačni biološki vrsti? Ne! Morali 
bi znati živeti v sožitju, … živeti v prepričanju, da drug druge-
mu resnično nočemo nič slabega. Seveda tukaj izključujem 
posameznike, ki si fanatično želijo nadvlade. Hočem pouda-
riti samo misel večine: ZAŽIVIMO V SOŽITJU!

Čeprav smo kristjani in muslimani popolnoma različni, nam 
je skupno, da verujemo v enega boga. Alaha!? Pravzaprav 
Alah pomeni bog. Torej verujemo v eno in isto, le z drugim 
imenom, z drugimi navadami ter običaji. Prav tako vsi pri-
znavamo Abrahama, prvega, ki je sklenil zavezo z Bogom. 
Judi, kristjani in muslimani, vsi priznavamo Abrahama. In 
to nas tako močno povezuje, da imajo te tri vere eno ime 
– Abrahamska verstva.

Vsi gojimo svetopisemsko tradicijo, Judi Staro zavezo, krist-
jani Staro in Novo, muslimani pa upoštevajo osebe iz Svetega 
pisma. Jezusu priznavajo status božjega poslanca. Zanimivo 
je, da pa kristjani Mohameda ne upoštevamo kot Kristusove-
ga naslednika.

Najpomembnejša skupna značilnost obeh velikih verstev, kr-
ščanstva in islama, je, da moramo delati dobro. To poudarja-
jo tako kristjani kot muslimani. V čem je potem smisel vojn? 
Mar so to le prazne marnje? 

Seveda so med nami tudi razlike. Kristjani ne priznavamo, 
da bi Bog, razen Jezusu, še enkrat razodel resnico Mohame-
du. Muslimani nas obtožujejo mnogoboštva, saj verujemo v 
troedinega Boga. Svete trojice islam ne priznava.

Žalostno je, da vsako najmanjšo sled, razliko, nesoglasje spre-
menimo v orožje in napadamo drug drugega. Oni tisto, … mi 
to. Nikoli ne pomislimo, da bi na svetu bilo občutno manj 
gorja, če bi si stisnili roke. Le topel stisk in prijazna beseda. 
To je več kot dovolj za nov začetek. 

Krščanska cerkev je veliko občestvo verujočih, ki ima vrhov-
nega poglavarja – papeža, druga večja verstva takih vrhovnih 
voditeljev nimajo. Kljub vsemu pa bi se morali vsi zavzemati 
za miroljubno sožitje narodov, ne glede na versko izpoved. 
Razlika med dvema večjima veroizpovedma je tudi v tem, da 
je krščanstvo v nekaterih državah pristalo na ločitev cerkve 
od države, medtem ko je islam močneje čutiti v mednarodnih 
političnih razmerah. 

Ne smemo pozabiti, da smo skozi zgodovino muslimani in 
kristjani tudi sodelovali. Ne samo trgovsko, ampak smo iz 
arabskega sveta dobili tudi filozofijo in matematiko. Pred pri-
bližno 500 leti sta Turčija in Avstrija tako tesno sodelovali, da 

so se avstrijski plemiči začeli oblačiti po turško. Iz tega lahko 
sklepamo, da sta sodelovanje in prijateljstvo še kako možna. 
Nam bo morda končno uspelo zaživeti v neprekinjeni slogi?
V Sloveniji se že dalj časa ukvarjamo z vprašanjem, ali zgradi-
ti džamijo v Ljubljani ali ne. Sramotno je, da smo ena redkih 
držav, katere glavno mesto še nima mošeje. Cerkev vztrajno 
pošilja svoje ljudi v Afriko in v druge še ne tako razvite pre-
dele sveta, kjer poleg pomoči širijo tudi krščanstvo. Mar mi 
lahko hodimo okrog in pričakujemo takojšnjo sprejemanje 
krščanstva, muslimanom pa ne bi dovolili zgradbe, v kateri 
bi lahko molili!
Vsak človek potrebuje svoj majhen delček prostora, v kate-
rem se lahko posveti sebi, verovanju in tistemu, kar ima rad. 
Kaj pa če bi morali kristjani v Sloveniji za božič v Tivoli in 
ne v svoje cerkve?

Kakor koli, bolj ko premišljujem, bolj se mi zdi, da so trenut-
no verske razmere po svetu bolj naklonjene nestrpnosti kot 
strpnosti in da moramo nekaj ukreniti. Ne smemo si dovoli-
ti, da bi z nami kdor koli manipuliral in nam vsiljeval svoje 
mnenje.
Človek je vrsta zase. Nekaj posebnega. Edinstvenega. In kot 
tak lahko pričakuje, da se mu nudijo možnosti za zadovolje-
vanje njegovih potreb. Borimo se proti nestrpnosti in proti 
njej je prijateljstvo in sprejemanje drugačnosti najboljše orož-
je.

Ne pozabite, tudi če smo nastali s pomočjo matere narave, 
tudi če smo sinovi in hčere Adama in Eve, tudi če nas je ko-
nec koncev prinesla štorklja, … še vedno smo vsi enaki. Še 
vedno smo vsi enakopravni. Še vedno smo vsi ljudje.

Martina Prezelj, 9. a

»Z NJIM SE NE DRUŽIM, KER JE BOSANEC …«

Vam je znan ta stavek? Ste ga slišali ali morda celo uporabili? 
Ne ?! Ah, dajte no! Naj vam verjamem? Saj bi, ampak …

V razredu je popolna tišina. Točno veš, kaj bo sledilo in že za-
slišiš svojega »najpogumnejšega« sošolca: »ZGIN, BOSANC! 
SMRDIŠ!« Besede se kot nož zarežejo v tišino in zopet so na-
menjene njemu. Kljub temu ostali bruhnejo v smeh, čeprav je 
ta pri nekaterih prisiljen (zaradi drugih) in negotov. Čeprav 
ga ne pogledaš v oči, čutiš trpljenje, žalost, sovraštvo, …

Se vam zdaj kaj svetlika? Mislim, da …

Gotovo se je to slišalo bolj kruto, kot pa se je zdelo tistim, 
ki ste to že doživeli. Tudi sama sem bila nekoč ena izmed 
sošolcev, ki so se smejali, čeprav prisiljeno. Ni trajalo dolgo, 
ampak bilo je dovolj, da sem se začela čutiti krivo. In temu 
sem naredila konec!

Zdaj, ko je to za mano, se sprašujem, kako bi bilo, če bi se vsi 
obnašali tako, kot sem se jaz takrat. Smo člani združene Ev-
rope, narodnostno mešani in razseljeni po različnih mestih 
Evrope. Tudi Slovenci. 
In kako je pri nas v Sloveniji? Kdo je »ČISTOKRVEN SLO-
VENEC«? Zakaj je več vreden in si lahko jemlje pravico, da 
zaničuje druge narodnosti (ne samo prebivalce bivše Jugosla-
vije)? Je to spoštovan prebivalec naše male Slovenije ? Smo 
lahko ponosni nanj in njemu podobne?
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V Sloveniji živijo tudi narodnostne manjšine: Italijani, Mad-
žari, Romi in prebivalci bivše države: Bošnjaki, Hrvati, Srbi 
in drugi. Tudi mi imamo svoje manjšine v drugih državah. 
In kako se te počutijo ob kršenju pravic, zaničevanju? Smo 
res tako nesposobni postavljati se v položaj drugega, ga po-
skusiti razumeti?!

In ko sem razmišljala o tej temi, mi je na misel prišlo tudi tole 
vprašanje:
»Zakaj ljudje radi potujemo v druge dežele in jih spoznava-
mo, ko pa imamo v bližini človeka iz tujine, pa sploh ne opa-
zimo?« Hm, … ni logično. Vsaj zame ne. Nerada priznam, am-
pak odgovor na to vprašanje mi ni znan. Res! Mogoče nam 
je neprijetno, ker smo imeli kdaj kakšno pripombo glede nji-
hovega načina življenja, zdaj pa bi se želeli pogovarjati o njih 
in o njihovi deželi. Ali pa smo enostavno preveč sebični in 
ponosni sami nase.

Ja, vse je mogoče. Človek je vedno zapleteno razmišljal. V 
sodobnem času pa je vedno bolj opremljen še s predsodki 
in stereotipi. Kar pa nam vsekakor ni v ponos. Prav to pa je 
tisto, kar bi z združeno Evropo in Evropo drugačnosti lahko 
presegli.

Vem, da nimam kakšne posebne pravice, da komur koli »so-
lim pamet«, toda morda bo ravno to moje razmišljanje komu 
odprlo drugačen, boljši pogled na ljudi, ki so zapostavljeni, 
ker ne živijo v svoji domovini, mi pa jim ne dovolimo, da bi 
se med nami počutili doma. Misliti moramo predvsem na to, 
da bomo nekoč, morda, tudi sami na njihovem mestu.
Torej. Moje razmišljanje je bilo namenjeno temu, da smo 
ljudje različni, kar nas dela enkratne in neponovljive. Ni po-
membno, kje živimo, kakšne narodnosti smo, vredni smo 
spoštovanja. Značajske lastnosti človeka namreč niso odvis-
ne od narodnosti. Vsi imamo svoje dobre in slabe lastnosti. 
In po navadi so tisti, ki človeka zaničujejo zaradi njegove na-
rodnosti ali pripadnosti svoji državi, slabi predstavniki svoje-
ga naroda. Mladi lahko največ pripomoremo, da se stvari ne 
razvijajo v negativni smeri in postanejo »grde«. Saj veste: »IZ 
MALEGA ZRASTE VELIKO!« In lahko se zgodi, da bomo s 
svojim vzgledom in sprejemanjem drugačnosti Evropo nare-
dili VEČJO!

Anja Zazijal, 9. A

ŠE O PUSTU

Čeprav smo se še tako trudili, je bilo dolgo zimo težko od-
gnati. Ustvarjali smo na temo PUST, sodelovali na pustnem 
karnevalu v Novi Cerkvi, koledovali po vasi ...
Prišli smo, prišli, maškare, mi: čarovnice, klovni in še drugi 
našemljenci vsi.
Iz hiš že lepo diši; zdaj pa le dajte nam krofe, da dobimo moči 
in zimo naženemo mi!
    Nina, Katarina in Tadej

Pust, pust, sladkih ust  Naokrog hodimo in se veselimo,
vsi se ga razveselimo,  da zimo dolgo odpodimo;
krofe razdelimo,   pust je prava reč,
dajte nam sladkarije,   da zimo vržemo v peč
ker zganjamo norčije.  in se cvetoče pomladi veselimo.
Luka, Dejan, Žiga    Klara in Tjaša

(Rime so kovali učenci 3. razreda osemletke)

IZ NARAVOSLOVNIH DNI IN 
ŠOLE V NARAVI

NARAVOSLOVNI DAN

Leto je naokoli in že so pred nami prazniki: valentinovo, 8. 
marec in materinski dan, ki jih učenci 3. razreda osemletke 
obeležijo na svoj način.
 Že tretje leto zapored izdelujemo medena srca za svo-
je najdražje. Letos so oblikovali prave lecte ob pomoči gospe 
Marjetke, kar najbolj zgovorno prikazujejo fotografije in zgod-
be otrok.
 Na koncu koristnega in prijetnega naravoslovnega 
dne je tudi šola postala bogatejša za lep spominek. To je velik 
lect s fotografijama Osnovne šole Frankolovo iz leta 1910 in iz 
leta 2006, ko je le-ta že lepa, obnovljena in v kateri je užitek 
poučevati ter prenašati raznovrstno znanje na mlajše rodove.

Greta Jošt, učiteljica 3. r./8

IZDELOVALI SMO LECTE

Z učiteljico smo se dogovorili, da bomo imeli naravoslovni 
dan na temo ohranjanje tradicije. Nanj smo se skrbno pri-
pravili. Dan pred tem smo se dogovorili, kaj bomo prinesli s 
seboj. Jaz sem prinesla bel predpasnik.

Foto:Branko Dragar
V torek zjutraj smo se zbrali v razredu, ki je bil malo druga-
čen. Učiteljica je postavila mize v tri skupine, na sredini raz-
reda pa je bilo dovolj prostora za izdelovanje lectov. V razred 
je stopila gospa Marjetka, ki je s seboj prinesla piškote za 
sladkanje. Nato smo začeli z oblikovanjem testa z modelčki. 
Izdelovali smo srčke. Ko smo jih naredili dovolj, jih je gospa 
Marjetka odnesla v kuhinjo. Medtem smo pripravili barve, ki 
jih je prinesla s seboj. Ko so se srčki spekli, smo jih barvali. 
Gospa Marjetka pa je prinesla s seboj tudi listke z verzi. Na-
lepili smo jih na srčke in jih okrasili s sladkimi jedilnimi bar-
vami. Srčki so bili narejeni. Gospa Marjetka jih je še nekaj 
zavila. Za 8. marec pa smo s srčki razveselili naše mamice.
Na tem naravoslovnem dnevu smo se imeli zares lepo. Želim, 
da bi takšne še imeli.
    Katarina Turk, 3. razred/8

V torek, 7. marca, smo izdelovali lecte. Z učiteljico Greto Jošt 
smo se zmenili, kaj moramo prinesti v šolo. 
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Foto: Zoran Kovačević
Prišla je gospa Marjetka in prinesla vse, kar smo potrebovali 
za medene srčke. Okrog pasu smo si privezali predpasnike in 
pričeli z delom. Gospa Marjetka nam je razložila, kako mora-
mo delati. Z modelčki smo naredili srčke, jih spekli in pobar-
vali. Ko so se srčki posušili, smo jih okrasili. Tudi učiteljica 
jih je naredila in ugotovila, kako mirno roko moraš imeti. 
Srčki so bili zelo lepi. Naredili smo jih vsi za osmi marec, da 
bi razveselili mamice za njihov praznik.
Zelo mi je bilo všeč, ker so bili srčki lepi in ker se je gospa 
Marjetka tako potrudila.
    Neja Operčkal, 3. razred/8

Učenci 5. razreda so bili v šoli v naravi v Javorniškem Rov-
tu pri Jesenicah. Vsi so bili zelo navdušeni in so se kar tež-
ko poslovili od vsega, kar so spoznali in doživeli.
Nekaj utrinkov iz zimske šole v Domu Trilobit:

… Vsak dan smo imeli trening smučanja, imeli smo svoje tre-
nerje, Ireno, Roka in Tomaža. Učili pa smo se tudi zgodovino 
in opazovali nočno nebo. Ponoči smo šli po gozdu in »razkri-
vali« ozvezdje Oriona. In že je bila tukaj sreda. To je bil noro 
smešen dan … (Marisa Mastnak)

… Sreda je bila zelo poseben dan, posebej za punce. Po ogle-
dih popoldan so se zvečer skoraj vse punce jokale ali smejale, 
no, potem so se pomirile. Kmalu je napočil četrtek, ko smo 
še smučali, v petek pa je prišlo slovo. Ker je ves dan snežilo, 
smo si ogledali še Mojstrano, potem pa samo še »spakirali« in 
se poslovili. (Anja Štante)

… Bivali smo v domu Trilobit, kjer so nam razložili pravila in 
nas popeljali v sobe. Prvi dan smo šli spat ob pol enajsti uri, 
vsako jutro pa smo bili ob 9. uri že na smučišču. Meni je bil 
najbolj všeč smuk, vse v šoli v naravi pa prijetno in zanimivo. 
(Tadej Gorenšek)

… Zvečer smo šli na sprehod, kot skoraj vsak dan. Na smu-
čišču so nas razdelili v skupine, jaz sem bila v tretji skupini. 
Učil nas je Rok, ki je bil zelo dober, a me je tudi skregal, če 
česa nisem naredila prav. Tudi pouk smo imeli. Najbolj mi 
je bil zanimiv pouk o trilobitih. Vsak dan pa smo bili tudi v 
telovadnici, kjer smo imeli različne družabne igre. (Katarina 
Vinter)

Vsem učencem pa je skupno: … bilo je super, najraje bi še vse 
enkrat, dvakrat, trikrat ponovili!

A N K E T A

Povej svoje mnenje o šoli v naravi:
- Šola v naravi mi je bila zelo všeč in rada bi še enkrat šla.

(Marisa)
- Bilo mi je zelo všeč in rad bi se šel smučat v Mojstrano.

 (Marko)
- Bilo mi je lepo, ker sem en teden preživela s prijatelji.

 (Tamara)
- Imel sem se lepo, rad bi še kdaj smučal. (Jakob)
- Imela sem se lepo in bilo mi je všeč, ker smo imeli lepe
 sobe. (Urška G.)
- Bilo mi je všeč, ker je bilo zabavno. (Matic L.)
- Imeli smo se super, rad bi šel še enkrat. (Klemen)
- Raje bi ostala doma. (Sara)
Kaj je bilo najbolj dobro za kosilo?
- Makaroni. (Janez, Lucija, Katarina)
- »Pomfrit«. (Klemen)
- Zrezki. (Tadej G.)
- Juha. (Kristjan)
- Solata. (Natja)
Kaj si najraje počel/a?
- Smučal. (Kristjan, Tadej G., Janez)
- Spala. (Lucija)
- Bila v sobi. (Katarina)
- Igral karte. (Uroš)
- Pogovarjala se s prijateljicami v sobi. (Anja)
- Vozila na smučišče z avtobusom. (Natja)
Kaj ti je bilo najbolj všeč ?
- Smučanje. (Janez, Urša L., Tadej K., Marisa)
- Družabne igre v telovadnici. (Urška G.)
- Učitelj smučanja. (Matic L.)
- Sankanje. (Anja)
- Sankanje in smučanje. (Elizabeta)
Kdaj ti ni bilo všeč?
- … ko smo se jokali (Katarina, Urška K.)
- … da smo se smučali (Sara)
- … ko se je učitelj kregal (Elizabeta)
- … ko so se punce jokale (Klemen)
- … ko smo se skregali v sobi (Jakob)
- … da se zadnji dan nismo smučali (Matic J.)
- … ko nisem mogel zaspati (Janez)
Ali ti je bila šola v naravi všeč ?
- Da, ker smo se vsi družili. (Matic)
- Ne, ker mi ni bila všeč okolica. (Lucija)
- Da, saj se še nikoli nisem imela tako super. (Tamara)
- Da, ker sem ves teden preživela s prijatelji. (Iris)
Ali ti je bil dom Trilobit všeč?
- Da, ker je tako visoko v gorah. (Katarina, Anja)
- Da, ker je zelo zanimiv. (Urška G.)
Ali so ti bili učitelji smučanja všeč? Zakaj?
- Samo Rok, ker je bil 'faca'. (Sara)
- Da, ker so bili zabavni. (Matic L.)
- Da, ker še nisem srečala tako 'fajn' učiteljev. (Natja)
- Da, ker so bili preprosti. (Iris)
Ali bi še šel/ šla v dom Trilobit ?
- Ja, ker je bilo zelo urejen. (Tadej G.)
- Da, ker je bil nekaj posebnega. (Natja)

Anketo sta izvedli Iris Vrenko in Natja Jajčević, 5. r.
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IZ DRAMSKE DEJAVNOSTI NA 

NAŠI ŠOLI

ČEPICA SREČE

V začetku šolskega leta smo se vpisale v dramsko skupino, ki 
jo že tretje leto vodi na naši šoli učiteljica Greta Jošt.

Foto: Andraž Založnik
Najprej smo se učili besedilo in zbirali pripomočke za igro. 
Na vajah je bilo zelo zabavno. Ko smo igri znali, smo najprej 
nastopali za otroke v vrtcu in učence razredne stopnje. Ker 
jim je bila naša igra všeč, smo zaigrali še na odru I. osnovne 
šole v Celju in z njo razveselili njihove učence.
Ker se je bližala prireditev za materinski dan, je mentorica 
predlagala, da zaigramo Čepico sreče tudi na tej prireditvi, 
saj mame vedno potrebujejo srečo. In upamo, da smo jim je 
vsaj malo prinesli.

Iris Vrenko, Katarina Vinter in Elizabeta Bezenšek iz 5. r.

IZ DELA UČENCEV PROSTOVOLJCEV

V tem šolskem letu so se tudi učenci naše šole vključili v delo 
prostovoljcev. Zanimivo je, da so se za to lepo in humano 
dejavnost prijavili trije fantje: Andraž Založnik, Timotej Lon-
čarič in Tomaž Marzidovšek, vsi učenci 9. A razreda.
Svoje delo v Špesovem domu v Vojniku je Andraž na kratko 
opisal takole:

Za prostovoljno delo v Špesovem domu sem se odločil, ker 
sem si želel nabrati nove izkušnje, ki mi bodo pomagale pri 
nadaljnjem šolanju in delu. V Špesov dom odhajam vsako 
sredo. Družbo delam gospe Zofiji Kveder. Vedno se kaj za-
nimivega pogovarjava, pripoveduje o svojem življenju, rada 
poje in gleda televizijo.
Vsak mesec imamo supervizijo, kjer se pogovorimo o vsem, 
kar smo doživeli v enem mesecu.
V Domu se počutim odlično, saj se vedno dogaja kaj zanimi-
vega. Včasih pa je tudi kakšen dan, ko je potrebno veliko do-
bre volje. Verjamem, da si nabiram izkušnje za delo z ljudmi, 
ki mi bodo koristile, saj sem se odločil za zdravstveno šolo. 

IZ IZBIRNIH VSEBIN

V okviru izbirnih predmetov turistična vzgoja in šport za 

sprostitev smo obiskali Terme Zreče. Spoznali smo hotel, ki 
nam ga je razkazala prijazna receptorka. Tudi kopali smo se. 
Reševalec iz vode nas je sprejel in nas seznanil s pravili, ki jih 
moramo upoštevati na bazenih. Najprej smo se »poveselili« v 
vodi, nato pa nam je učitelj dal tudi nalogo. 
Po ogledu hotela smo le še počakali na avtobus in se utrujeni 
vrnili domov.

Nika Gregorc, 7. razred

MATERINSKI DAN

V četrtek, 23. marca 2006, smo učenci pripravili proslavo ob 
materinskem dnevu. Odvijala se je v naši novi večnamenski 
dvorani. Čeprav so se v tej dvorani dogajale že različne prire-
ditve, pa smo šolsko proslavo v njej imeli prvič.

Nastopali smo učenci vseh razredov. Verjamem, da se je ob 
nastopu najmlajših šolarjev utrnila marsikatera solza, ker so 
bili res prisrčni. Predstavili smo se z različnimi točkami, z 
recitacijami, z igrico, s plesno točko, zapela sta oba zbora, 
predstavili so se Orffova skupina in harmonikarji. Program 
je bil zares pester, zato se že vnaprej opravičujem, če sem 
koga izpustila. Proslavo sta lepo povezovali Anja in Fides. 
Mamice je na kratko ogovoril tudi ravnatelj šole.
S pripravami smo pričeli že veliko prej. Učiteljici Marija Čret-
nik in Greta Jošt sta imeli veliko dela. Treba je bilo izbrati in 
razdeliti pesmice, sestaviti program in kljub natrpanosti ur-
nika organizirati vaje in generalko. Seveda bi brez pomoči

Nadaljevanje na strani 41 
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Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK do 30. 5. 2006.
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrado: darilni bon v vrednosti 4.000 SIT sponzorja AVTO ŠOLA MARK, L. 
MARK d.o.o. Med pravilnimi rešitvami nagradne križanke iz prejšnje številke Ogledala smo izžrebali nagrado, darilni bon 
sponzorja Elektro klima Stagoj, Višnja vas. Prejme jo Zinka ZUPANEC, Celjska c. 41, Vojnik.

14. april 200626

NAGRADNA KRIŽANKA
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 6-54, 14. APRIL 2006

VSEBINA:
1. KRONIKA OBČINSKEGA SVETA
2. JAVNI RAZPISI:
- finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vojnik za leto 2006;
- za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v letu 2006;
- za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2006;
- za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa;
- za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
3. OBVESTILA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRONIKA
FEBRUAR 2006

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v sredo, dne 22. 2. 2006, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti 18 svetnikov je Občinski svet: 

- soglasno sprejel sklep o umiku predlagane 2. točke: Predlog novih ekonomskih cen programov v Vrtcu Mavrica Voj-
nik;

- sprejel informacijo o pripravi Osnutka Lokalnega programa varstva okolja (LPVO) Agenda 21. Osnutek izvajalec 
dopolni s pripombami, dopolnjenega pa posreduje občinska uprava v obravnavo krajevnim skupnostim, vsem odborom 
ter Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Istočasno se naj vodijo stalne promocijske aktivnosti. Naslednja 
obravnava LPVO na Občinskem svetu bo predvidoma v mesecu maju; 

- sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik;

- sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-huma-
nitarnih dejavnosti;

- sprejel osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vojnik. Statut se posreduje na krajevne skupnosti v javno 
obravnavo do 15. marca 2006;

- sprejel informacijo o delu Medobčinskega inšpektorata občin Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2005;

- sprejel osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskih cestah v občini Vojnik. Spremembe odloka se posredu-
jejo na krajevne skupnosti v javno obravnavo do 15. marca 2006;

- sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vita-
nje, Vojnik in Zreče; 
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- soglašal z brezplačno pridobitvijo – vračilom nepre-
mičnine parc. št. 5/6 travnik v velikosti 737 m2, zkv. 532 
k.o. Vojnik okolica. Občinsko upravo se zadolži za izvedbo 
postopka. Stroški prenosa se plačajo iz občinskega prora-
čuna;

- soglašal s prodajo 9/10 solastniškega dela zemljišč parc. 
št. 794, 795 in 943 k.o. Vojnik trg v skupni velikosti 5670 m2 
po 30 EUR/m2. Občinski svet Občine Vojnik je pooblastil 
župana, Benedikta Podergajsa, da podpiše kupoprodajno po-
godbo.

MAREC 2006

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJ-
NIK

je bila v četrtek, dne 30. 3. 2006, ob 18. uri, v sejni sobi Ob-
čine Vojnik. Ob prisotnosti 16 svetnikov je Občinski svet: 

 - sprejel sklep, da se povišanje ekonomskih cen vrtca za 
prvo starostno obdobje izvede v višini 5 %, za drugo starost-
no obdobje 4 % in za poldnevni program enote Šmartno v 
Rožni dolini za 8 %. Nove cene torej znašajo:

1. PRVO STAROSTNO OBDOBJE    
  OD 1 DO 3 LET STAROSTI    
 EUR*

a) CELODNEVNI PROGRAM (do 9 UR)  80.661,00 SIT
 (336,59 €)

b) POLDNEVNI PROGRAM (4–6 UR) 69.678,00 SIT
 (290,76 €)

2. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
  OD 3 DO 6 LET STAROSTI

a) CELODNEVNI PROGRAM (do 9 UR)  68.813,00 SIT
  (287,15 €)
 od 4 do 6 let – homogena starejši

b) POLDNEVNI PROGRAM (4–6 UR)  59.517,00 SIT 
 (248,36 €)
 od 4 do 6 let – homogena starejši

POLDNEVNI PROGRAM (4–6 UR)    
Enota Šmartno v Rožni dolini  53.465,00 SIT 
 (223,11 €)

SKRAJŠANI PROGRAM 
Enota Nova Cerkev 43.152,00 SIT (180,07 €)

CENA PREHRANE V CELODNEVNEM IN  8.000,00 SIT
 (33,38 €)
POLDNEVNEM PROGRAMU 

* Informativne cene v EUR so preračunane po centralnem 
paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT)
Cene veljajo od 1. 5. 2006; 

- sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Voj-
nik za leto 2005;

 - sprejel sklep, da občinska uprava odpravi nepravilnosti, 
ki jih je podal Nadzorni odbor in na naslednji seji poda 
poročilo o izvedenih ukrepih;

- sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vojnik. 
Čistopis statuta se posreduje v objavo v Uradni list;
 
- sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih ce-
stah v občini Vojnik; 

- sprejel sklep, da se v rebalansu proračuna za leto 2006 upoš-
teva prihodke v višini 27.969.256 SIT, odhodke pa planira 
pri investicijah za komunalo pri postavki »cesta Frankolo-
vo – Socka« v višini 42.000.000 SIT. Manjkajoča sredstva 
v višini 14 mio SIT se porazdelijo iz proračunske postavke 
asfaltiranja cest 4.3.2.A, kjer so planirana sredstva v višini 
31.000.000 SIT;

- sprejel sklep, da se asfaltiranje cest izvede v skladu s pro-
gramom, morebitna manjkajoča sredstva se zagotovijo v 
rebalansu proračuna za leto 2006;

- soglašal s pridobitvijo nepremičnine in dopolnitvijo načr-
ta nabav za leto 2006, in sicer za parc. št. 3/12 cesta v veli-
kosti 56 m, k.o. Arclin in parc. št. 163/2 zelenica v velikosti 
53 m2, k.o. Arclin. Občinski svet Občine Vojnik je zadolžil 
občinsko upravo za izvedbo postopka in pooblastil župana, 
Benedikta Podergajsa, da podpiše kupoprodajno pogodbo. 
Stroški postopka se plačajo iz občinskega proračuna; 

- soglašal s prodajo 1/10 solastniškega dela zemljišč parc. št. 
794, 795 in 943 k.o. Vojnik trg in dopolnitvijo letnega in po-
samičnega programa prodaje za leto 2006, vendar prodajna 
cena ne sme biti nižja od 50 EUR/m. Občinski svet Občine 
Vojnik pooblašča župana, Benedikta Podergajsa, da podpiše 
kupoprodajne pogodbe. Hkrati se župana pooblasti, da nave-
dene parcele, za potrebe plačil te kupnine, lahko obremeni; 

- soglašal s prodajo parc. št. 451/1 k.o. Brezova in dopolnit-
vijo letnega in posamičnega programa prodaje občinskega 
premoženja za leto 2006. Davek na promet nepremičnin 
plača prodajalec. Občinski svet Občine Vojnik pooblašča 
župana, Benedikta Podergajsa, da podpiše kupoprodajno 
pogodbo;

- sprejel sklep o povišanju najemnin za grobne prostore 
na pokopališčih občine Vojnik ter za odvoz smeti pri po-
grebnih storitvah za 2,5 %. Nove cene veljajo od 1. 4. 2006 
dalje;

- sprejel sklep, da se ukine status zemljišča v splošni rabi na 
parc. št. 1378/2, vpisani v ZKV 207 k.o. Verpete;

- soglašal z brezplačno zamenjavo parcel št. 1086/2 (117 
m2) in 1378/2 (220 m), in sicer tako, da parc. št. 1086/2 
postane last Občine Vojnik;

- sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene sto-
ritve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec sto-
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ritve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v 
višini 3.194,34 SIT na efektivno uro. Ob upoštevanju subven-
cije RS in Občine Vojnik znaša prispevek uporabnika za uro 
opravljene storitve pomoči na domu 750 SIT;

- sprejel sklep, da se sprejme Letni program športa Občine 
Vojnik za leto 2006;

- sprejel sklep o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Vojnik. 

Povzela: M. Skale

J A V N I   R A Z P I S I
Na podlagi 6. člena Pravilnika o finančnih intervencijah za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 
80/2002) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik 
za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 119/2005), Odbor za kmetijstvo in 
razvoj podeželja občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva v občini Vojnik za leto 2006.

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vojnik za leto 2006 v 
skupni višini 17.150.000,00 SIT. 

II. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
so:
- fizične osebe - kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost in imajo v občini Vojnik stalno prebivališče ter njihova 
kmetija leži na območju občine ter pravne osebe s sedežem v 
občini Vojnik, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo;
- društva, krožki in združenja, strokovne in veteri-
narske službe, ki delujejo na področju kmetijstva v občini ali 
regiji, kjer imajo svoj sedež oziroma so člani občani Občine 
Vojnik.

III. NAMENI DODELJEVANJA SREDSTEV

1. SUBVENCIJE ZA OHRANJANJE KMETIJSKIH POVR-
ŠIN IN ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA
Višina razpisanih sredstev je 11.000.000,00 SIT.
Način razdeljevanja sredstev:
• Višina izplačanih sredstev se določi na podlagi toč-
kovnega sistema. Vrednost točke je odvisna od na razpis pri-
spelih vlog, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Točkuje se:
• velikost kmetijskih zemljišč, ki se obdelujejo – 20
 točk/ha,
• hribovske in strme kmetije – 40 točk/ha,
• število GVŽ – 30 točk/GVŽ,
• predaja kmetije mladim – 100 točk/ha,
• naravni pogoji kmetovanja – od 0 do 100 točk/ha,
• dodatni agrotehnični ukrepi (izboljšanje travne ruše, 

razširitev kolobarja na njivah) – 200 točk/ha posejane po-
vršine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
• Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki naj-
manj 1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine.
• Travne površine je potrebno obnavljati z dosejava-
njem in vsaj 1 X letno pokositi, pašnike popasti in sproti či-
stiti ter krčiti grmovje.
• Na njivah je potrebno kolobariti z žiti, okopavinami, 
TDM in rastlinami za zeleni podor.
• Obtežba živine na obdelovalnih površinah je 0,5-1,9 
GVŽ/ha. 
• Število živali na kmetiji mora biti najmanj 1 GVŽ/
kmetijo, izjema so trajni nasadi in proizvodnja zelenjave.
• Pod točko 4: pomoč pri predaji kmetije se lahko za 
isto zemljišče uveljavlja le enkrat.
• Pod točko 5: kmetija ima težje pogoje kmetovanja 
oz. se ukvarja z ekološko ali integrirano pridelavo.
• Pod točko 6: na podlagi računa se upoštevajo stroški 
za nakup semen trav, TDM, krmnih in strniščnih dosevkov 
ter rastlin za zeleni podor na njivah. Veljajo računi za leto 
2005 in za račune izdane v mesecu aprilu pred izidom raz-
pisa. Upoštevala se bo standardna poraba semen /ha. 
Potrebna dokumentacija:
• izpolnjen razpisni obrazec;
• kopija zbirne vloge Neposredna plačila za leto 2006 
Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (priloženi 
obrazci A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, 
B – Stalež živali, C – Prijava kmetijskih zemljišč v uporabi 
za leto 2005 in fotokopija predtiskanega obrazca Kmetijska 
zemljišča v uporabi v letu 2004, D – Zahtevek za plačila na 
površino);
• potrdila članstva oziroma dokazila o naravnih pogo-
jih kmetovanja (ekološko, integrirano);
• fotokopija pogodbe/aneksa o vključitvi kmetije v 
Slovenski kmetijsko okoljski program – SKOP;
• fotokopija darilne/izročilne pogodbe pri predaji 
kmetije mladim v zadnjih 5 letih (velja le za tiste mlade kme-
te, ki pomoči še niso uveljavljali v preteklih letih);
• fotokopije računov za nakup semen trav, TDM, str-
niščnih in krmnih dosevkov.

2. UREJANJE PAŠNIH POVRŠIN
Višina razpisanih sredstev je 500.000,00 SIT.
Namen ukrepa:
S sofinanciranjem spodbuditi pašno-kosno rabo travinja s ci-
ljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in ohranjati 
njen zgled. 
Pogoji za pridobitev sredstev:
• upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetij-
skih zemljišč na območju občine;
• najmanjša površina je 1 ha za novo urejene ali ob-
novljene in 0,5 ha za dodatno razširjene površine za ta na-
men; 
• izdelava ograje mora biti v skladu s tehničnimi navo-
dili, potreben je ogled in pozitivno mnenje svetovalne službe 
ter njena ocena možnosti, kot je navedeno v 5. členu pravil-
nika; 
• soglasje lokalne skupnosti (lokacijska informacija), 
vlogi mora biti priložen posestni list in kopija katastrskega 
načrta;
• računi za nakup materiala.
Upravičeni stroški:
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Sofinanciranje do višine 40 % stroškov za postavitev ograje 
(električni pastir, žica, opora oz. koli, izolatorji), ureditev na-
pajališč in solnic pri napravi, obnovi ali razširitvi pašnika.

3. EKOLOŠKO KMETOVANJE 
Višina razpisanih sredstev 350.000,00 SIT. 
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kme-
tijstvo osnovna dejavnost.
Upravičeni stroški:
Sofinancirajo se stroški kontrole na ekoloških kmetijah v vi-
šini 15.000 SIT/kmeti.
Potrebna dokumentacija:
• izpolnjen razpisni obrazec;
• potrdilo o statusu ekološke kmetije oziroma o vključenosti 
kmetije v kontrolo ekoloških kmetij;
• dokazila o plačilu računa za stroške kontrole v letu 2006.

4. SOFINANCIRANJE OSEMENJEVANJA KRAV IN 
TELIC
Višina razpisanih sredstev je 1.300.000,00 SIT. 
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva, namenjena umetnemu osemenjevanju krav in telic, 
se izplačujejo službam, ki imajo koncesijo za osemenjevanje 
neposredno na podlagi izstavljenega računa. K računu je po-
trebno priložiti seznam upravičencev – kmetov ter poročila o 
prvih osemenitvah. Sofinancirajo se stroški v višini 1.500,00 
SIT za prvo osemenitev krav in telic. 

5. KMETIJSKO POSPEŠEVALNA DEJAVNOST IN 
IZOBRAŽEVANJE
Višina razpisanih sredstev je 1.500.000,00 SIT. 
Sredstva se izplačujejo pooblaščenim organizacijam, ki 
opravljajo izobraževanja v kmetijstvu, analize vzorcev zemlje 
in krme, testiranje škropilnic in izdelavo tehnoloških projek-
tov in načrtov.
Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni stroški:
• kmetom se krijejo stroški izobraževanja do višine 
50 %, stroški analiz zemlje in krme do višine 50 %, stroški 
testiranja škropilnic do višine 100 %, stroški izdelave projek-
tov in načrtov do 12 % stroškov od celotne investicije oziro-
ma največ do 30.000,00 SIT na upravičenca; 
• pooblaščenim izvajalcem aktivnosti se krijejo plačila ho-
norarjev in potnih stroškov zunanjih predavateljev, stroški 
uporabe prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij in de-
monstracijskih poskusov ter plačilo drugih materialnih stro-
škov, vezanih na posamezno obliko izobraževanja za kmete 
do višine 50 % stroškov izobraževanja.
Potrebna dokumentacija:
• izvajalec izobraževanja/aktivnosti predloži finančno 
ovrednoten program z ustreznimi dokazili; 
• vlogo za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni 
storitvi ter seznamom in participacijo kmetov/uporabnikov 
storitev za posamezne oblike izobraževanj oz. usposabljanj.

6. SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV
Višina razpisanih sredstev je 800.000,00 SIT. 
Pogoji za pridobitev sredstev:
Občina bo sofinancirala do 30 % stroškov za izvedbo progra-
ma društva, ki k vlogi priložijo:
• finančno ovrednoten program dela društva za tekoče leto,
• finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
• število članov, ki so občani občine Vojnik.

7. VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 
Višina razpisanih sredstev je 700.000,00 SIT.
Namen ukrepa:
Letno vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, ki jih pred-
laga Zavod za gozdove, potrdi Občinski svet, Občina pa skle-
ne pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo in Zavodom za 
gozdove.
Upravičenci:
Zavod za gozdove kot upravljavec gozdnih cest. Sredstva so 
namenjena za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest v za-
sebnih in državnih gozdovih.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
Vzdrževanje gozdnih cest lokalnim skupnostim nalaga 3. toč-
ka 38. čl. Zakona o gozdovih. 
Vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest zagotavlja Za-
vod tako, da v sodelovanju z Občino pripravi letni program 
vzdrževanja, spremlja ter prevzame njegovo izvajanje. Izbor 
izvajalcev izvede Občina v sodelovanju z Zavodom za goz-
dove in zagotovi plačilo opravljenega vzdrževanja. Sredstva 
zagotavlja lokalna skupnost iz pristojbin, katere določa 6. čl. 
Uredbe o pristojbinah, za vzdrževanje gozdnih cest (Url. l. RS 
38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02), ki jo plačujejo lastniki 
zasebnih gozdov in s tem posredno zagotavljajo sredstva za 
vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, katere so v zaseb-
ni in javni rabi. Drugi del sredstev sofinancira Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina Vojnik drugih 
sredstev ne namenja za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih 
cest, razen že navedene namenske pristojbine.
 
8. SOFINANCIRANJE ZAVAROVALNE PREMIJE ZA 
POLJŠČINE, VRTNINE IN SADNO DREVJE 
Višina razpisanih sredstev je 1.000.000,00 SIT.
Namen ukrepa: 
Sredstva se namenjajo za delno pokritje stroškov, ki nasta-
nejo ob zavarovanju pridelave kmetijskih pridelkov. S sofi-
nanciranjem se stimulira kmete, da zavarujejo posevke ter 
s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. 
Višina pomoči
Do 20 % zavarovalne premije sklenjenega zavarovanja, ki v 
skupnem znesku ne sme presegati 1.000.000,00 SIT.
Potrebna dokumentacija: 
Vlagatelj mora k vlogi priložiti: 
• fotokopijo zavarovalne police o sklenjenem zavarovanju 
z zavarovalnico v letu 2006;
 
IV. SPLOŠNI POGOJI

Finančna sredstva se bodo dodeljevala za v tekočem letu iz-
vedene ukrepe. Sredstva za investicije se lahko dodelijo le 
za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je za-
radi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Upravičenci 
morajo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili 
sredstev iz državnih ali mednarodnih finančnih virov ozi-
roma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že 
prejeli in priložiti ustrezno dokumentacijo. Vse pravočasno 
prispele vloge bo obravnaval Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja. 

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Razpisni obrazci bodo vlagateljem na voljo od 19. 4. 2006 v 
času uradnih ur ponedeljek, sreda, petek med 8. in 12. uro, v 
sredo pa tudi med 14. in 16. uro v tajništvu Občine. Dodatne 
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informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. št. 7800-
640 in 7800-620 (Petra in Irma), e-mail: gospodarstvo@voj-
nik.si, št. faxa: 7800-637.

VI. ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV

Vloge za izvajanje ukrepov točk 1., 2. in 6. je potrebno vložiti 
najkasneje do 26. 5. 2006. 
Vloge oziroma dokazila za izvajanje ukrepov točk 3., 4., 5., 
7. in 8. pa je potrebno vložiti najkasneje do 18. 10. 2006.
Vloge se vložijo osebno v tajništvu Občine Vojnik ali s pri-
poročeno pošto na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 
Vojnik s pripisom »Prijava na razpis Finančne intervencije 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vojnik za leto 
2006«. 

VII. KORIŠČENJE SREDSTEV

Upravičenost zahtevkov bo potrdil Odbor za kmetijstvo in 
razvoj podeželja pri Občini Vojnik v roku 60 dni po prete-
ku roka za oddajo vlog. Rok dopolnitve nepopolnih vlog je 
15 dni od prejema poziva. V primeru nenamenske porabe 
sredstev bo prejemnik moral vrniti sredstva s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva naka-
zila dalje.

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006 
(Uradni list RS, št. 119/05) ter Pravilnika o dodeljevanju fi-
nančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04) župan Občine 
Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v 

letu 2006

I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki 
dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in 
subvencioniranje obrestne mere.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podla-
gi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva v občini Vojnik, znaša 5.000.000,00 SIT.

II. Nameni, ukrepi in pogoji

Finančna sredstva se namenijo za:

1. subvencioniranje obrestne mere 
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo za sub-
vencioniranje obrestne mere, je 1.500.000,00 SIT.

Sredstva se namenijo za spodbujanje začetih investicij, za kar 
so upravičeni stroški materialnih investicij (nakup zemljišča, 
zgradbe, opreme in strojev) in stroški nematerialnih investi-
cij (nakup in pridobitev patentov, licenc, izumov, tehničnih 
izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih 

znamk). Subvencioniranje obrestne mere je v maksimalni vi-
šini 4 % obrestne mere za eno leto na podlagi pogodbe, skle-
njene z banko od 16. 11. 2005. Upravičencu se subvencionira 
obrestna mera za posojila v maksimalni višini 20 mio SIT. 
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup trans-
portnih sredstev in opreme z izjemo železniških vagonov. 
Zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti je 40 
% upravičenih stroškov posameznega projekta ali investicije, 
ki se za majhna podjetja zviša za 15 % in za srednje velika 
podjetja 7,5 % upravičenih stroškov. Pri začetih investicijah 
mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % vrednosti 
investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 
5 let.

2. sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo v obliki 
dotacij, je 3.500.000,00 SIT.

- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je 
priznan v tujini, so upravičeni stroški do 45 % upravičenih 
stroškov pridobitve oz. največ 350.000,00 SIT od 16. 11. 2005 
dalje.

- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški in-
vesticijskih programov: za mala in srednje velika podjetja se 
krijejo stroški do 45 % oz. do maksimalne višine 200.000,00 
SIT od 16. 11. 2005 dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati 
najmanj 25 % vrednosti investicije. Investicijski projekti mo-
rajo ostati v občini vsaj 5 let.

- Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravi-
čeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini 
do 50 % upravičenih stroškov oz. maksimalno do 350.000,00 
SIT od 16. 11. 2005 dalje.

- Odpiranje novih delovnih mest: pomoč za nove zapo-
slitve se lahko dodeli, če je delovno mesto na območju ob-
čine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so 
ostali brez zaposlitve ali pa se spremeni zaposlitev delavca 
iz določenega v nedoločen čas. Če delavec ni občan občine 
Vojnik, se sredstva dodelijo v 2/3 višini. 
Upravičenci so delodajalci, ki so novo zaposlenega delavca 
zaposlili od 16. 11. 2005 dalje za nedoločen čas.

Upravičeni stroški za nove zaposlitve so delni stroški bruto 
plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev delavca, ki:
- ni občan občine Vojnik največ 200.000,00 SIT, 
- je občan občine Vojnik največ 300.000,00 SIT,
- se izključno ukvarja z raziskovalnimi aktivnostmi največ 
400.000,00 SIT.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposli-
tev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mese-
cev. Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi 
mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % sredstev iz 
lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nove zaposlitve 
mora biti ohranjene najmanj dve leti. 

III. Upravičenci

Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, 
ki:
- imajo sedež ali enoto na območju občine Vojnik in
- da poteka investicija na območju občine Vojnik, in sicer:
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- samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se 
smiselno uporabljajo pravila za 
- majhna podjetja, ki ima manj kot 50 zaposlenih, ima letni 
promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je 
manjša od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje ter 
- srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih, 
letni promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, 
manjšo od 27 mio EUR in je neodvisno podjetje.

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, 
premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva ter pomoč, 
namenjena spodbujanju izvoza.

Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje ve-
lika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji 
ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba te-
kočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala družbe.

IV. Vsebina vloge

1. Vloga Občine Vojnik za posamezen namen, ki se dobi v 
tajništvu občine v času uradnih ur od ponedeljka, 24. 4. 2006 
dalje ali na internetni strani http://www.vojnik.si
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospo-
darskih dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen na-
men. 
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisa-
na pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziro-
ma kolikšen del je že dobil iz drugih virov.

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:

* za subvencioniranje obrestne mere:
- pogodba o najemu posojila,
- bančni izračun realnih obresti za eno leto;

* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:
- dokazilo o plačilu, 
- račun;

* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih pro-
gramov:
- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in 
  investicijskih programov,
- račun;

* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
- dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje 
  stojnice,
- račun;

* za odpiranje novih delovnih mest:
- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za 
  opravljanje:
- A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s.p.,
- B) registrirane dejavnosti za gospodarske družbe;
- Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1); 
- Dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31. 3., 30. 6., 
30. 9. in 31. 12. preteklega leta ter na dan vloge;

- Dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega nadoločenem 
  delovnem mestu;
- Potrdilo o stalnem prebivališču novo zaposlenega;
- Izjavo, da se novo zaposleni ukvarja izključno z 
  raziskovalno dejavnostjo;
- Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila oseba, za 
katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot brezposelna 
oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila, 
da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena 
izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi zaposlitve delavca 
iz določenega v nedoločen čas.

V. Rok in način prijave razpisa

Rok za prijavo na javni razpis je od 3. 5. 2006 do vključno 
17. 11. 2005 do 12.00. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti 
poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu 
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do roka 
prijave. Za čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Ob-
čine Vojnik. 

Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi 
dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopol-
njena v določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev 
sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe 
o dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v 
roku 40 dni od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Ker-
šova 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78-00-620 (Mojca) ali 
po e-pošti obcina@vojnik.si

Benedikt Podergajs, 
župan Občine Vojnik

 

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinancira-
nju programov na področju turizma v občini Vojnik (Uradni 
list RS, št. 17/04) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju 

turizma v letu 2006.

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dru-
štev na področju turizma v občini Vojnik, ki vsebujejo na-
slednje aktivnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,  
- urejanje in varstvo okolja,
- organiziranje in usklajevanje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delova-
nje na področju turizma, 
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in 
drugih društev ter drugih organizacij.    
 
2. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vojnik v 
proračunu za leto 2006 predvideno 2.400.000,00 SIT. Sred-
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stva morajo biti porabljena do 31. 12. 2006.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki delujejo na podro-
čju turizma na območju občine Vojnik.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati na-
slednje podatke: 
- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine Voj-
nik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur. Dosegljiva pa je tudi na 
internetni strani Občine Vojnik http://www.vojnik.si;
- dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vojnik in da so 
registrirani po zakonu o društvih;
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 
2005;
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2006, ki ga 
je sprejel pristojni organ;
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom 
oziroma številom članov.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o so-
financiranju programov na področju turizma v občini Vojnik 
(Uradni list RS št. 17/04).
6. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na 
naslov do vključno 19. 5. 2006 do 12.00. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinan-
ciranje programov na področju turizma« na naslov Občina 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v 
roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbra-
nimi društvi bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi 
tel. 03 78-00-620 ali 041 677-686 (Mojca).

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik objavlja za 
leto 2006

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje progra-

mov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občin-

skega proračuna za leto 2006

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja lju-
biteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike ustvar-
janja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih 
dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gle-
dališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja

S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja 
vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sek-
cij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji de-
javnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednje-

šolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki 
presega vzgojno izobraževalne programe;
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih sreča-
njih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti;
– kulturne prireditve in akcije;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter investi-
cije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeni-
ško varstvene akcije.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Vojnik,
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj 
   eno leto pred objavo razpisa,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 
   organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
   dejavnosti,
– da imajo evidenco o članstvu,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 
   poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za pri
   hodnje leto,
– da v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na 
   primeren način predstavljajo Občino Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 4.800.000 SIT. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev

Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila 
v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za vred-
notenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti po-
rabljena v letu 2006. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 19. 5. 2006. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno po-
šiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
  interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 
  3212 Vojnik,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu,
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- natančen opis programov,
- poročilo porabe sredstev za leto 2005, 
- plan dela za leto 2006 in
- posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, 
  regijski, državni oz. meddržavni ravni.

Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako 
skupino izpolniti poseben obrazec.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2006«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa

Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel 
roku osmih dni po zaključku razpisnega roka, v prostorih 
Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se nadalju-
je naslednji dan. 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejav-
nosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkas-
neje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik 
bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju 
kulturnih programov v 10 dneh po potrditvi predloga na seji 
Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje infor-
macij v zvezi z razpisom

Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene dejav-
nosti, Majo Čagalj Godec, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail: 
druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. 
RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v 
občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04) in Letnega programa špor-
ta občine Vojnik za leto 2006 objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje progra-

mov športa,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občin-

skega proračuna za leto 2006

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih progra-
mov:
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok; 
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
3. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
    kakovostni in vrhunski šport;
4. kakovostni šport;

5. druge dejavnosti:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
  strokovnih kadrov v športu,
- medobčinske in občinske športne prireditve,
- delovanje športnih društev in športnih zvez na 
  ravni Občine Vojnik.

2. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje 
športnih programov

Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik ali so registrirane izključno na 
regijskem nivoju in vključujejo tudi občane občine Vojnik;
- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
- so registrirani najmanj eno leto.

3. Upravičenci 

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih pro-
gramov:
- športna društva;
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 
sedežem na območju občine Vojnik;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organiza-
cije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa s sedežem na ob-
močju občine Vojnik;
- zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v občini Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 10.370.000 SIT.

5. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati: 
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 
Vojnik;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem jav-
nem razpisu;
- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem 
izvajanja programov in urnikom vadbe;
- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov 
in navedeni morajo biti viri sofinanciranja;
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove 
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za 
opravljanje športne dejavnosti.

6. Rok in način prijave na razpis

 Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s pripo-
ročeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 19. 5. 2006. Šteje se, da 
je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
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OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: 
»NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2006«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

7. Postopek obravnave prijav

Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje 
župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kri-
terijev in meril Pravilnika o sofinanciranju športa v občini 
Vojnik. 

Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala. 

Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 
10 dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene 
dejavnosti.

8. Informacije

Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji 
z vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbe-
ne dejavnosti, Majo Čagalj Godec, tel. 7800-623 in 7800-620, 
e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PA POZIVA TUDI 
ŠPORTNIKE POSAMEZNIKE, KI SO USMERJENI V KA-
KOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT IN IMAJO STALNO 
PREBIVALIŠČE V OBČINI VOJNIK, DA DO 19. 5. 2006 
ODDAJO SVOJE VLOGE.
 Benedikt Podergajs, 

župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacij in društev na področju socialno-hu-
manitarnih dejavnosti objavlja za leto 2006

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje progra-
mov organizacij in društev na področju social-
no-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina 

Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za 
leto 2006

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in 
društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja

Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev 
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev 
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v 
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične 
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanov-
skih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadalje-
vanju: izvajalcev). 
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih 
na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja 
Občina Vojnik iz sredstev proračuna. 

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za so-
financiranje:
- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne pro-
grame (zakonska ali pogodbena obveznost);
- investicij v prostore društev.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na ob-
močju občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je pro-
gram dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane ob-
čine Vojnik;
- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu;
- da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik 
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan ak-
tivnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 1.350.000 SIT. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev

Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen 
opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2006 
in število občanov občine Vojnik, vključenih v programe. Po-
leg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za 
sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:
- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali 
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin ob-
čanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov 
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v in-
teresu Občine Vojnik;
- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z oko-
ljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogo-
ča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vklju-
čeval v vsakdanje življenje);
- reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno 
obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let 
uspešno deluje na območju občine Vojnik;
- realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in 
druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljene-
ga cilja;
- program je namenjen pomoči družinam in posameznikom 
izven organizacije;
- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga 
izobraževanja za člane ali širšo okolico;
- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vse-
buje elemente javnih služb s področja socialnega varstva;
- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja);
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 
10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
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c) več kot 40 članov – 15 točk,
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine 
Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem 
interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 % 
doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti po-
rabljena v letu 2006. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 19. 5. 2006. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno po-
šiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
 interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8,
 3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 
 tem razpisu,
- natančen opis programov,
- poročilo porabe sredstev za leto 2005 in
- plan dela za leto 2006.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS SOCIALNO - HUMANITARNE 
DEJAVNOSTI 2006«. Na hrbtni strani mora biti naveden na-
slov prijavitelja.

9. Izid razpisa

Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel 
v roku osmih dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Ob-
čine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila preje-
tih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji 
dan. 
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejav-
nosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkas-
neje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik 
bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov socialno-humanitarnih dejavnosti v 10 dneh po 
potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje infor-
macij v zvezi z razpisom

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zve-
zi z razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene 
dejavnosti Maji Čagalj Godec, tel. 7800-623 in 7800-620, 
e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik 

OBVESTILA
Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov za-
ščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02 in 17/02) objavlja 

OBČINA VOJNIK
KERŠOVA 8

javno predstavitev osnutkov načrtov zaščite in reševanja 
ob:
1. POPLAVAH
2. POŽARIH
3. NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI
4. ZEMELJSKIH PLAZOVIH
5. EKSPLOZIJAH IN PORUŠITVAH OBJEKTOV
Javna predstavitev osnutkov načrtov z zbiranjem pripomb in 
predlogov bo v času od 1. 5. 2006 do 30. 5. 2006 na sedežu 
občine Vojnik, Keršova 8. V tem času je možen ogled osnut-
kov načrtov zaščite in reševanja ob delovnih dnevih v nave-
denem obdobju v okviru uradnih ur občine Vojnik. 

Lokalna agenda 21 – lokalni program varstva 
okolja za občino Vojnik

Izčrpavanje naravnih virov, onesnaženost okolja, podnebne 
spremembe, eksponenčna rast svetovnega prebivalstva, vse 
večje razlike med državami v razvoju, revščina ... so proble-
mi, ki se jih je družba začela vse bolj zavedati. Kot rešitev teh 
problemov se je uveljavila doktrina trajnostnega razvoja. De-
finirala jo je Svetovna komisija za okolje in razvoj leta 1987 
kot: Trajnostni razvoj je takšen razvoj, ki zadošča današnjim 
potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnost prihodnjih ge-
neracij, da zadostijo svojim lastnim potrebam. Doktrina 
trajnostnega razvoja je bila potrjena in sprejeta leta 1992 na 
konferenci OZN v Rio de Janeiru, postala naj bi glavno in za-
vezujoče merilo vsake države pri razvoju. Med pomembnejše 
sklepne dokumente te konference sodi Rijska deklaracija, to 
je listina 27-ih načel za uresničevanje trajnostnega razvoja. 
Za potek razvoja po teh načelih je bil sprejet načrt ravnanja 
za 21. stoletje, imenovan Agenda 21. Agenda 21 poziva vlade, 
naj sprejmejo nacionalne strategije trajnostnega razvoja, ki 
naj bi bile oblikovane ob najširši udeležbi javnosti. S podpi-
som Agende 21 so se države zavezale k izvajanju trajnostnega 
razvoja. Med podpisnicami je bila tudi Slovenija.

Vedno bolj je jasno, da problemov na področju varstva okolja 
ne moremo več reševati, ne da bi se lotili reševanja proble-
mov, ki vplivajo na kvaliteto življenja in okolja na lokalni rav-
ni. To pomeni, da se morajo tudi občine vključiti v procese 
varstva okolja. Takšen proces je na področju varstva okolja 
tudi lokalna agenda 21. Z njihovo izdelavo je možno dobiti 
predloge, pobude in ideje za izboljšanje stanja v okolju.
 
V Sloveniji je trajnostni razvoj opredeljen v Zakonu o var-
stvu okolja, kot eden od temeljnih načel varstva okolja. Za-
kon govori o programih varstva okolja, ki jih lahko za svoje 
območje sprejme občina ali več občin skupaj. V Sloveniji ima 
že kar nekaj občin sprejete lokalne agende 21 – programe 
varstva okolja. Tako je tudi Občina Vojnik pristopila k izde-
lavi Lokalne agende 21 – programu varstva okolja, katere-
ga prvi osnutek je bil obravnavan na občinskem svetu, ki je 
sprejel sklep, da se osnutek tudi javno obravnava. Osnutek 
Lokalne agende 21 – programa varstva okolja za Občino 
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Vojnik govori o: organizaciji varstva okolja, vodi, zraku, hru-
pu, tleh, zdravju prebivalcev, pripadnosti lokalni skupnosti, 
informiranju občanov, ekonomskih inštrumentih, energiji, 
kmetijstvu, naravi in naravni dediščini, kulturni dediščini, 
turizmu in rekreaciji, gospodarstvu in obrti, odpadkih, ureja-
nju prostora in medobčinskemu sodelovanju. Podaja oceno 
stanja okolja in načrte ukrepov.

Na koncu želimo dodati, da se mnogi zavedamo, da ima Zem-
lja svoje meje, ki jih ne moremo prestavljati v neskončnost. 
Zavedamo se tudi, da ne moremo ustaviti gospodarskega 
razvoja, vendar izkušnje in posledice v naravnem okolju že 
kažejo, da ga bo potrebno graditi na drugačnih temeljih in 
usmeriti v drugo smer, v smer trajnostnega razvoja.

Lidija Kmet 

STATUTARNA PRAVNA KOMISIJA OBČINE 
VOJNIK

Spoštovane občanke in občani Občine Vojnik, naj ne bo od-
več, da vas seznanimo z do sedaj opravljenim delom Statu-
tarno pravne komisije. Komisija se je v mandatnem obdobju 
sestala devetkrat in je obravnavala in predlagala Občinskem 
svetu dopolnitve in spremembe pri več občinskih odlokih in 
pravilnikih ter Statutu Občine Vojnik ter jih v pismeni obliki 
posredovala v sprejem in potrditev Občinskemu svetu, tako 
kakor predpisuje zakonodaja. 

Vse spremembe in dopolnitve so bile posredovane v javne 
obravnave, katere so se vršile v vseh treh krajevnih skupno-
stih. Po posameznih krajevnih skupnostih se je pokazalo, da 
so občani v krajevnih skupnostih aktivno sodelovali v javnih 
razpravah, na Statutarno pravno komisijo je bilo podanih s 
strani krajevnih skupnosti več dopolnitev in pripomb. O teh 
je komisija razpravljala in jih v večini primerov tudi upošte-
vala, še posebno to velja za Statut Občine, katerega je Občin-
ski svet na predlog Statutarne pravne komisije sprejel na 26. 
redni in ga bo objavil v Uradnem listu RS.

Statutarna pravna komisija je usklajene predloge in spre-
membe, posredovane s strani krajevnih skupnosti, uskladi-
la, hkrati pa tudi upoštevala dopolnitve in spremembe, ki so 
bile posredovane s strani Ministrstva za lokalno samoupravo 
Republike Slovenije. Ocenjujemo, da so posamezni občinski 
akti usklajeni skladno s predpisi, zato je te mogoče uporab-
ljati na lokalnem področju občine, ker so usklajeni z zakoni 
in s predpisi.

Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za aktivno so-
delovanje v javni razpravi, posebno smo bili veseli vaših po-
bud, ter pričakujemo vaš odziv še naprej. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo tudi vsem trem krajevnim skupnostim, ki so 
javno razpravo omogočile. 

Jože Kocman, predsednik Statutarno pravne komisije 

PARKIRANJE!
Ne samo v velikih mestih, tudi v samem centru Vojnika se 
srečujemo z vedno večjim problemom parkiranja. Avtomo-
bilov je vedno več, parkirišč pa malo ali pa so oddaljena od 
našega želenega cilja. Vsi smo razvajeni in parkiramo tako 
rekoč pred vrati stavbe, kjer npr. urejamo stvari. Toda to ni 
vedno pravilno, niti ni dovoljeno.

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 
83/2004 in spremembe) v točkah 52. člena prepoveduje usta-
vitev in parkiranje vozil med drugim tudi na:
1. prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred pre-
hodom;
2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali 
kolesarskem pasu;
3. v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega pre-
čnega roba vozišča;
4. na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali 
manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postajališ-
ču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
5. na označenem parkirnem prostoru za invalide;
6. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozi-
lom.

Za storjen prekršek voznika, je predpisana globa 10.000 to-
larjev, za parkiranje in ustavljanje na označenem parkirnem 
prostoru za invalide in na označenih poteh, namenjenim in-
tervencijskim vozilom, pa 20.000 tolarjev.

Tudi Odlok o javnem redu in miru v Občini Vojnik prepove-
duje ustavitev in parkiranje motornega vozila na delu ceste, 
kjer bi bil prost prehod na cesti širok manj kot 3 m ali na me-
stu, na katerem bi vozilo zakrivalo prometni znak in določa 
globo za storjen prekršek v višini 10.000 tolarjev. Odlok o 
javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik pa prepoveduje 
voziti in parkirati motorna vozila in prikolice na javnih povr-
šinah, kamor tudi sodijo avtobusne postaje in postajališča. 

Kritične točke parkiranja v Vojniku so predvsem obe avto-
busni postajališči, parkiranje na dovozu h gasilskem domu in 
parkiranje na pločniku pred Zdravstvenim domom Vojnik. 
Občane pozivamo, da naj, če se želijo izogniti vsem nevšeč-
nostim in plačilu globe, uporabljajo za parkiranje in ustav-
ljanje parkirne prostore, namenjene temu. V Vojniku lahko 
parkirate na naslednjih lokacijah: parkirišče pri Pošti, par-
kirišče med Gasilskim domom in Kulturnim domom Voj-
nik, parkirišče pred banko, parkirišče pred in za Zdravstve-
nim domom Vojnik in na novem parkirišču pod Cerkvijo 
Sv. Jerneja, Vojnik.
Skica parkirišč na straneh 32 in 33

Nataša Kos
komunalno - cestna inšpektorica
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OD VRTCA DO ŠOLE
Nadaljevanje s strani 26
drugih učiteljev vse težko izpeljali. Veliko časa, truda in živ-
cev so namreč žrtvovali, da so tako lepo naučili vsak svojo 
skupino otrok.

Presenečenje za mame pa smo pripravile pevke mladinske-
ga pevskega zbora, pod vodstvom gospe Mojce Koban – Do-
bnik. Na prsih smo imele lepo izdelane vrtnice z zelenjem, 
ki smo si jih med petjem druga drugi snele in odšle pojoč v 
dvorano. Razdelile smo se v dve skupini in še vedno pojoč 
razdeljevale šopke. Vrnile smo se na oder, kjer smo pesem 
odpele do konca in požele bučen aplavz. Ob tej priložnosti bi 
se v imenu pevk mladinskega pevskega zbora zahvalila tudi 
dvema prijaznima gospema, ki sta iz papirja izdelali rože in 
nam omogočili popestritev programa.
Želimo si še veliko tako uspešnih proslav. Polna dvorana in 
aplavz nam veliko pomenita, ker nam dajeta voljo za naprej. 
Zavedamo se, da je razvedrilo potrebno za zdravje in dobro 
deluje tudi na naše mame, ki kar naprej delajo in skrbijo za 
nas.
Drage mame, morate vedeti, da vas imamo radi, čeprav vam 
to tako zelo redko povemo!
   Andreja Oprešnik, 7. razred

»Z IGRO V ŽIVLJENJE"
 
Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Frankolovo je že drugo 
leto zapored organiziral dobrodelni koncert "Z igro v življe-
nje". Koncert je potekal v četrtek, 23. 2. 2006, v šolski telovad-
nici. Zbrana sredstva bomo namenili nakupu zunanjih igral 
pri osnovni šoli. Z dosedanjimi akcijami v lanskem in letoš-
njem šolskem letu (srečelov, dobrodelni koncert, donatorska 
sredstva, prispevki staršev) smo zbrali približno 700.000, 00 
SIT. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem izvajalcem, ki so 
sodelovali na dobrodelnem konceru in se odrekli honorar-
ju: Okrogli muzikanti, Brandy, Skuter, Miha Hliš, Mojca in 
Rok Švab, Trinitas, Te pa te, Harmonikarski ansambel KUD 
Vojnik, Jernej Kuntner, ans. Braneta Klavžarja. Zahvaljuje-
mo se tudi voditeljici prireditve gospe Janji Srebor Vdovič in 
glavnima sponzorjema prireditve, Gostišču Bojana (podjetje 
Redex) in Celjskim mesninam. Zahvala tudi vsem staršem, ki 
so nam s svojim prispevkom približali zastavljeni cilj.  
 

Suzana Šafarič

REKA HUDINJA PRIPOVEDUJE 
SVOJO ZGODBO

Sem reka Hudinja. Izviram v hribih. Pritečem skozi Vitanje. 
V Celju se izlijem v reko Voglajno. Tam se konča moja pot. 
Kadar dežuje, sem rjave barve. Ob močne in dolgem dežju 
poplavim bregove. Ko se topi sneg, je moja struga deroča. 
Spomladi in poleti sem dom račkam. Tudi ribiči me obču-
dujejo, ker plava v meni veliko rib. Iz mojih kamnov gradijo 
jeze. Žalostna sem, kadar v meni plavajo smeti. Takrat se du-
šim. Prosim, čuvajte me, ker samo čista sem lepa v naravi.

Enej Jakop, 3. r, Nova Cerkev

MAGISTRALE

Tilen mi je ime, če še kdo ne ve! 
Imam muco Tačko, to lepo je ime!
Lahko spi pri meni ali pa ne!
Enkrat mladičke je imela, vse 4 frklje je objela!
Naučila jih je moja mami, kako se pije in se hrani!

Ko mucki so dovolj veliki, jih odpeljemo k Niki!
Od tam se mi smehljajo, v njihovem naročju se bahajo!
Zdi se, da so srečni, v mislih njihovih so večni!
Obedi njihovi so sladki, kot njihovi trebuščki gladki!
Lepo je imeti mlade muce, ker se crtljajo kakor štruce!
Enkrat vsega lepega je konec, ker muca pade v lonec!

Tilen Kozole, 4. r, Nova Cerkev 

Ptiček po zraku leti,
Ela za njim pohiti.
Trikrat okoli dreves,
Rajala oba sta zares.
Ali zapoješ mi pesmico?
Zanjo ti dam trobentico.
O, tega zares si želim, zato odfrčim.
Res zapel ti bom pesmico,
Ko dobil bom trobentico.
Oj, poj mi na glas, da te bo slišala cela vas.

PETRA ZORKO, 3. r, Nova Cerkev
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Pohod ob valentinovem – Sveti Jošt 
nad Kranjem

Prav je, da povem nekaj o Občnem zboru PD Vojnik, ki so 
ga z lepim ubranim petjem pričeli Vaški fantje. Njihova pe-
sem nas spremlja tudi po planinskih poteh in njih glasovi se 
zlijejo v sožitje z naravo.
Ponovno so bili med nami tudi člani Joškove bande, ki s pet-
jem in z glasbili, ki jih uporabljajo, dodajo prireditvi živah-
nost.
Dnevni red, ki ga tak občni zbor določa, je z besedami gostov 
prijetno potekal in izzvenel v družaben večer planincev in 
ansambla Vigred.

LETNO POROČILO O DELU PD VOJNIK ZA LETO 
2005
Poročilo je podal predsednik društva – Mirko Blazinšek:

Pohodniški plan smo izpolnili skoraj v celoti, saj sta navkljub 
slabemu vremenu v lanskem letu izpadla samo dva pohoda. 
Za to gre zasluga našim vodnikom, ki svojo obveznost do vo-
denja jemljejo resno.
Ugotavljamo pa tudi, da se je udeležba na naših pohodih po-
večala, saj je povprečna udeležba 35 pohodnikov na izlet.
Zelo dobro sta uspela tudi oba pohoda na Kunigundo, saj 
smo na letnem pohodu zabeležili preko 1500 pohodnikov.
V preteklem letu smo odprli novo planinsko pot med Vojni-
kom in Sv. Uršulo nad Dramljami in to v sodelovanju s PD 
Dramlje, saj si to pot delimo vsak v svoji občini. Na otvo-
ritvenem pohodu je bilo zabeleženih preko 100 pohodnikov. 
Omeniti moram, da so nas domačini ob poti pogostili z razni-
mi kmečkimi dobrotami, manjkalo pa ni tudi dobre žlahtne 
kapljice.
V okviru občinskega praznika smo pripravili pohod po 
obronkih naše občine. Zaključili smo ga s kostanjevim pik-
nikom na lokaciji našega bodočega planinskega doma pri Sv. 
Tomažu.
Na štefanovo, ob dnevu samostojnosti, smo skupaj s konji-
škimi planinci pripravili že tradicionalno srečanje na Stolp-
niku. Še isti večer pa smo pri Sv. Tomažu sprejeli udeležence 
nočnega pohoda z Ljubečne in iz Šmiklavža in jih podkrepili 

s toplim čajem.
Pomagali smo Osnovi šoli Frankolovo pri organizaciji poho-
da na Stolpnik. Vodili smo tudi izlet PGD Nova Cerkev na 
Tolsti vrh in Koriško goro. 
V lanskem letu smo prvič sodelovali na pustnem karnevalu 
v Novi Cerkvi.
Kar pa je najbolj pomembno, smo lani začeli tudi s pripra-
vami na izgradnjo planinskega doma na Sv. Tomažu. Podrli 
smo staro gospodarsko poslopje, očistili zaraščeno zemljišče, 
zgradili škarpo v dolžini 15 m. Sočasno je potekala tudi pri-
prava projekta in gradbene dokumentacije. Pripravili smo 
les za ostrešje in ostale gradbene potrebe. Vse te akcije je vo-
dil g. Ivan Muzelj, kateremu gre velika zahvala, pa tudi vsem, 
ki ste pomagali pri delu na bodočem domu. Prav tako hvala 
vsem, ki ste prispevali material, les in ostalo, za kar smo se 
tudi vsem pisno zahvalili.

Naši markacisti so obnovili markacije na planinskih poteh 
Vojnik – Kladnart, Vojnik – Kunigunda, na novo pa marki-
rali in označili s smernimi tablami pot iz Vojnika preko To-
maža do Hrastnika. Od tam naprej so pot na Uršulo označili 
markacisti PD Dramlje. Odsek markacistov vodi g. Franci 
Kmetec. Tudi njim hvala za opravljeno delo.
Žal pa nam je lansko leto izpadla skupina mladih planinčkov 
iz vrtca in upam, da nam bo letos uspelo zagotoviti delovanje 
te skupine v vrtcu pod okriljem PD.
Naj končam to poročilo z zahvalo vsem članom društva, 
vsem članom upravnega odbora, Občini Vojnik in vsem, ki 
nas podpirate pri našem delu.

Vsem skupaj želim čim več planinskih srečanj in pohodov, 
predvsem pa varen korak v gorah!

PROGRAM IZLETOV
1. 4. 2006 – MIRNA GORA – vodi Mirko Blazinšek
22. 4. 2006 – GRADIŠČE – VRH LAČNA – V. GRADEŽ
                       V. BADIN – SV. KIRIK – vodi Beno Podergajs
7. 5. 2006 – TRADICIONALNI POHOD VOJNIK – ŠENTJUNGERT
27. 5. 2006 – KOBARIŠKI STOL – vodi Irena Gorenak
11. 6. 2006 – POHOD VOJNIK – URŠULA

Lepo vabljeni!
Za PD Vojnik uredila Zvonka Grum

Fotografije prispeval Rajko Sentočnik, ml.
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ŠAHOVSKI KLUB VOJNIK
    

 

ČE TE ZANIMA PRESTAVLJANJE FIGUR IN VNETO RAZ-
MIŠLJANJE, KAKO FIGURE PRESTAVLJATI PO ČRNO-
BELI PODLAGI IN SE PRI TEM PRAV POŠTENO ZABAVA-
TI, TE VABIMO, DA SE PRIJAVIŠ V ŠAHOVSKI KLUB VOJ-
NIK IN SI S TEM POPESTRIŠ PROSTI ČAS.
INFORMATIVNE PRIJAVE SE BODO ZBIRALE DO 15. 
MAJA NA SEDEŽU OBČINE VOJNIK, KERŠOVA 8!
INFORMACIJE TUDI NA TELEFONSKI ŠTEVILKI: 780-06-
20, TAJNIŠTVO OBČINE VOJNIK!
VLJUDNO VABLJENI! 

SAŠA BREZOVNIK, 
DRŽAVNA POKALNA 

PRVAKINJA V SMUČANJU 

Saša Brezovnik je desetletna deklica, ki obiskuje Osnovno 
šolo Frankolovo. Pravzaprav to ni nič posebnega, saj je podo-
bnih deklet zelo veliko. A Saša je nekaj posebnega in zato so 
nanjo ponosni vsi, ki jo poznajo.
Saša se je skupaj s svojimi starši odločila, da bo znala smu-
čati. Prve smučarske korake je naredila pri 3 letih. Ker jo je 
smučanje veselilo, je pri petih letih pričela obiskovati Alpsko 
smučarsko šolo. Med obiskovanjem te šole se je udeležila 
raznih otroških tekmovanj po Sloveniji in že takrat začela 
dosegati lepe rezultate. Smučanje ji je priraslo k srcu, zato se 
je vpisala v tekmovalno skupino v smučarskem klubu Svizec 
Celje.
Dobri rezultati so v športu vedno povezani s trdim delom, s 
številnimi treningi in z odrekanji. To velja tudi za smučanje, 
ki je izredno naporen in zahteven šport. Zelo veliko časa je 

potrebno posvetiti treningom, poleg tega pa so naporna tudi 
tekmovanja. V poletnem času so nujni kondicijski treningi, 
že kmalu jeseni pa se pričnejo priprave na snegu, najprej na 
evropskih ledenikih, ko pa je pri nas dovolj snega, pa na Ro-
gli. Treningi so štiri do petkrat na teden vključno s tekmova-
nji. Mladi tekmovalci se morajo zaradi treningov odpovedati 
marsikateri igri in si v šoli še bolj prizadevati za uspeh. Saši 
pri učenju zelo pomagajo prizadevni starši in razumevajoči 
učitelji, saj si znanje pridobiva na drugačen način, ko to po-
čnejo njeni sošolci. V sezoni 2005/2006 je kot registrirana 
tekmovalka pri Smučarski zvezi Slovenije tekmovala v kate-
goriji cicibank. Sezono je končala na 1. mestu državnega po-
kala in na 1. mestu pokala vzhodne regije.

V državnem pokalu VN Wiener Staedtische je bilo 6 velesla-
lomov, med njimi tudi tradicionalni mednarodni veleslalom 
za prehodni pokal Roka Petroviča, kjer je zmagala. Prehodni 
pokal je prejela v last za eno leto. Na pokal bo poleg Ane 
Drev in drugih dobrih smučark vpisano tudi Sašino ime. Ta 
pokal je dobil Rok Petrovič leta 1979 v Italiji na najbolj pre-
stižnem mednarodnem otroškem tekmovanju Topolino. Na 
ostalih državnih tekmah je bila še dvakrat prva, enkrat tretja 
in dvakrat četrta, kar je zadostovalo za skupno zmago v kate-
goriji cicibank v državi.
Za pokal vzhodne regije je bilo 9 tekem, od tega je bila šest-
krat prva, dvakrat tretja in enkrat četrta. Že pred zadnjo tek-
mo je postala skupna zmagovalka. 
Saša je zelo hvaležna svojim staršem, ki ji omogočajo smuča-
nje ter sodelovanje na treningih in tekmovanjih. Še posebej je 
hvaležna učiteljem Osnovne šole Frankolovo, ki jo podpirajo 
in razumejo pri njenem delu ter omogočajo njeno normalno 
šolanje v nenormalnih pogojih. 
Seveda pa njena velika zahvala velja izvrstnemu trenerju 
Gregorju Marguču, brez katerega prav gotovo ne bi dosegla 
takšnih rezultatov. 
Hvaležna je tudi prijateljem in sošolcem, ki jo razumejo, jo 
podpirajo in se veselijo njenih rezultatov.
Tudi v sezoni 2006/07 si želi dobrih rezultatov, zato je pri-
pravljena trdo delati in kakovostno trenirati. Želi si, da ne bi 
prišlo do kakšnih poškodb. 
Želimo ji, da bi se ji želje uresničile in držimo pesti, da bi ne-
koč lahko navijali zanjo tudi na tekmah svetovne mladinske 
in ženske elite. 

Milena Jurgec
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KOŠARKAR ALJOŠA REMUS
Aljoša je obiskoval Osnovno šolo 
v Vojniku. Njegovo veselje do 
košarke se je začelo razvijati že 
v tistem času, ko še ni imel izpo-
polnjenih življenjskih ciljev. V 7. 
razredu pa se je začela njegova 
resna košarkarska pot v Košar-
karski šoli gospoda Omana. Ker 
v Vojniku ni bilo nobenega ko-
šarkarskega kluba, kjer bi lahko 
aktivno treniral, se je v osmem 
razredu vključil v KK Pivovarna 
Laško, kjer je začel trenirati kot 

starejši pionir. 
Vsak začetek je težak, vendar je Aljoša vztrajal in z veseljem 
sprejemal vse novosti v klubu. Kmalu je napredoval v kadet-
sko in nato v mladinsko ekipo, sedaj pa še v ekipo mlajših 
članov. V letu 2003/2004 je bil posojen igralec v 1. B-ligo v 
ekipo Trbovelj. Zaradi oddaljenosti od doma je stanoval tri 
leta v Laškem, da je lahko treniral zjutraj in zvečer. V tem 
času je bil član slovenske reprezentance kot kadet, mladinec 
in mlajši član do 20 let.
Do leta 2007 ima podpisano pogodbo s KK Pivovarna Laško, 
letos pa je posojen v KK Banex– Safcol v Slovenske Konjice, 
ki je v 1. B-ligi. V Slovenskih Konjicah trenira vsak dan, tri-
krat tedensko ima še fitnes in individualne treninge. 
Aljoša je vesel uspehov, ki jih je dosegel v svojem mladem 
košarkarskem življenju:
- 6. mesto v državnem prvenstvu starejši pionirji,
- 4. mesto v državnem prvenstvu kadeti l. 85/86,
- 1. mesto v državnem prvenstvu kadeti l. 86/87,
- 5. mesto v državnem prvenstvu mladinci l. 85/86,
- 2. mesto v državnem prvenstvu mladinci l. 86/87,
- 1. mesto z reprezentanco na igrah Alpe – Adria,
- 3. mesto na mednarodnem turnirju v Franciji in 3. 
mesto na mednarodnem turnirju v Italiji. 
Aljoša je bil trikrat udeleženec All-star, in sicer v Ljubljani, 
Mariboru in Kopru.
Za vztrajnost in uspehe si Aljoša zasluži iskrene čestitke z 
željami, da bi svoje delo uspešno nadaljeval.

Milena Jurgec
 

Športno društvo Frankolovo
Nogometna sekcija

Ekipa Šarlotke – Frankolovo
Prestavitev:
Nogometna sekcija ŠDF ima v svojih vrstah zelo kvalitetno 
ekipo, za nastope v ligah malega nogometa Celje, za sodelo-
vanje na turnirjih in gostovanja v tujini.
V zimskem terminu smo tudi letos sodelovali v ligi malega 
nogometa v Celju. V svojem prvem nastopu v 3. zimski ligi 
smo osvojili 1. mesto.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem sponzorjem, ki so 
nam omogočili nastop, kakor tudi Občini Vojnik za razu-
mevanje in podporo.

Ekipo sestavljajo:
- Dean Šnabel,
- David Šnabel,
- Roman Muzel,
- Robi Javornik,
- Simon Lipuš,
- Marko Jurič,
- Marko Kodela,
- David Pinter,
- Valter Robič,
- Darko Zore.

Poročilo pripravil: Marko Kodela

ŠPORTNO DRUŠTVO EKSTREM 
VOJNIK

Naše Športno društvo Ekstrem Vojnik je v lanskem letu 
uspešno izpeljalo mednarodni turnir v samem centru Vojni-
ka in s tem močno pripomoglo k promociji paintballa. Naša 
ekipa je sezono končala na 3. mestu v skupnem seštevku Slo-
venske lige oz. 6. mestu 2Land lige – SLO&HR. Rezultati so 
naše tekmovalce zelo motivirali, kar je pripomoglo k vestnim 
treningom med zimsko pavzo.
Izvrstno smo začeli novo 2Land sezono 2006, saj smo 1. 
aprila na turnirju, ki je potekal v Čakovcu na Hrvaškem, od 
šestnajstih ekip iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije 
dosegli prvo mesto.
V letošnjem letu bo naše društvo 1. julija nastopilo v vlogi 
organizatorja enega izmed mednarodnih turnirjev, kraj iz-
vedbe bo določen do konca tega meseca.

FOTO: Zdenka Habe
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Poleg 2Land lige, ki je namenjena profesionalnim igralcem, 
pa se je s tem letom začela tudi Amaterska Paintball liga Slo-
venije, v kateri lahko preko našega društva sodelujejo vse 
ekipe in posamezniki, ki še nimajo svoje opreme.
Zelo si prizadevamo za uspešno promocijo tega športa. Že-
limo si, da bi se za paintball navdušilo veliko mladih in da 
bi se v tem adrenalinskem športu preizkusili prav vsi, ki jih 
to zanima. Zato imamo v našem društvu najnovejšo opremo 
(tako za fante kot tudi za dekleta), ki jo posojamo skupinam 
ali posameznikom za igranje na našem urejenem igrišču.
Za vse informacije pokličite na 040/636-556 (Mitja) ali pišite 
na sd.ekstrem@gmail.com in z veseljem vam bomo na razpo-
lago.
Pridružite se nam!

 Mitja Florjanič

OBČINSKO PRVENSTVO V 
VELESLALOMU – ROGLA 2005

Pogled na postavitev proge in ˝doping˝ pred startomV soboto, 
25. marca, je na Rogli potekalo tekmovanje v veleslalomu. 

Tradicionalna prireditev, ki jo organizirata Tenis klub in 
Squash klub pod pokroviteljstvom Občine Vojnik, je na 

bele strmine privabila kar lepo število tekmovalcev. V sonč-
nem vremenu je nastopilo več kot 50 tekmovalcev. 

Vožnja glavnega napovedovalca (Janija) se je pričela v zmagovitem 
slogu B. Križaja

REZULTATI:
Deklice do 14 let: 
1. Tija Ocvirk  43:34
2. Leeloo Obrul  44:68
3. Ajda Stropnik   49:56

Dečki do 14 let:

1. Žiga Skaza  36:11
2. Alen Pliberšek  38:93
3. Miha Herlah  40:50

Smučarska prihodnost Občine Vojnik
Ženske nad 14 let:
1. Kaja Poteko  31:97
2. Metka Fister  36:15
3. Alenka Obrul  36:62

Moški nad 50 let:
1. Jernej Čater  32:46
2. Jože Ratej  37:19
3. Edi Fister  37:20

Moški od 36 do 50 let:
1. Tomaž Žgajner  32:42
2. Aleš Poteko  34:75
3. Janko Gorenšek  36:15

Moški do 35 let
1. Sebestjan Leber:  30:50
2. Urh Poteko  30:96
3. Damir Siter  31:93

Utrujeni, pa vendar veseli zaradi medalj
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke. Veseli nas dejstvo, da se 
tekmovanja iz leto v leto udeležujejo celotne družine. Upamo 
lahko, da bo teh iz leta v leto več in da bo naslednje leto, ko 
pripravljamo 10. tradicionalni veleslalom, število udeležen-
cev še večje. 

V. P.

2.XC KuŠt
ŠKD KuŠt prireja drugi gorsko kolesarski kros, ki bo 13. 5. 
2006 s prvim štartom ob 9.00 v Črešnjicah. Vsak tekmovalec 
dobi malico, poskrbljeno je za prho in pranje koles. Prijava 
mora vsebovati: ime, priimek, roj. dan, letnico rojstva. Pred-
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prijave se zbirajo do 5. 5. 2006 do 12.00. Cena startnine je 
simbolična, 1000 SIT, kasnejše prijave za 100 % dražje. Ob 
prijavi je potrebno izročiti na vpogled osebni dokument oz. 
licenco KZS.

Kategorije (leto rojstva)
1995-1999  D Štart: 9.00 3 krogi prirejeni
1991-1994 C Štart: 10.15 5 krogov (4,2 km 1 krog) 
1987-1990  B Štart: 12.10 6 krogov (4,2 km 1 krog)
        -1986  A Štart: 12.10 6 krogov (4,2 km 1 krog)

Razglasitev rezultatov in podelitev medalj ob 16.00. Po po-
delitvi sledi zabavno kulturni program za mlade in mlade po 
srcu. ;) 
Prijave na telefon: 040 641-927 Blaž
      031 339-765 Matej
E-pošta: kust_skda@yahoo.com
Dirke se udeleži vsak na lastno odgovornost.
        
  ŠKD KuŠt

TUDI VETERANI IGRAJO DOBER 
NOGOMET

V sezoni 05/06 so v celjski občinski ligi igrali veterani Voj-
nika (Pizzerija Limbo) in poskrbeli za pravo malo preseneče-
nje. Skozi celo sezono so igrali tako odlično, da so na koncu 
zasedli prvo mesto. Da se v Vojniku igra odličen nogomet je 
bilo jasno takrat, ko so premagali celo bivše državne prvake, 
ekipo ŠRD PELIKAN, ki so na koncu pred ekipo LOKA KE-
RASAN zasedli drugo mesto.

Za Vojnik PIZZERIJO LIMBO so nastopili naslednji igral-
ci v dresih: stojijo z leve … Bojan ZUPANC, Zvonko PILIH, 
Miran TRNOVŠEK, Mitja ROŠER, Danilo BOJANOVIČ. 
Čepijo z leve … Andrej SKALAR, Drago PUŠNIK, Edvard 
PUKEL in Marjan PODGORŠEK.

V. P.

ZAKLJUČEK TEKMOVANJ V ŠKL 
ZA OŠ VOJNK

V letošnjem letu so učenci OŠ Vojnik prvič sodelovali v Šol-
ski košarkarski ligi. Uvrstili so se v četrt finale in izgubili z 
ekipo Šmarja, ki je v tekmovanju favorit. Glede na to, da je 
ekipa prvič sodelovala v ŠKL, je uvrstitev v drugi del tekmo-
vanja velik uspeh. Ekipi dečkov in deklic sta vodila Robert 
Suholežnik in Mateja Oprčkal, ki si skupaj z učenci zaslužita 
veliko pohvalo in zahvalo. Za foto dokumentacijo tekmovanj 
je poskrbel Uroš Jurgec.

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE 
DEČKOV NA KOŠARKARSKEM 

TEKMOVANJU V CELJU
Mlajšo dečki OŠ Vojnik so sodelovali na košarkarskem tek-
movanju v Celju. Osvojili so pokal za tretje mesto. Učenci so 
bili borbeni in poskrbeli so za športni odnos med tekmova-
nje in po njem. Ekipo je vodil Robert Suholežnik.
        
 Milena Jurgec

VETER V LASEH letos tudi v 
Vojniku

V okviru vseslovenske akcije na pobudo Občine Vojnik KK 
Vojnik v soboto, 20. maja, ob 15. uri organizira tekmovanje 
v košarki, ki bo na zunanjem ali notranjem igrišču OŠ Voj-
nik, odvisno od vremena.
KATEGORIJE:
udeleženci od 10 do 12 leta, od 13 do 15 leta in udeleženci 
nad 15. let starosti.
Ekipo sestavljajo 3 igralci + 1 rezerva, ves čas igranja mora v 
ekipi nastopati najmanj ena ženska predstavnica iste ekipe
Informacije in prijave na telefon 031 564-115.

Košarkarski klub Vojnik
vabi na 14. tradicionalni 

TURNIR TROJK
v nedeljo, 11. junija, ob 14. uri, vse rekreativne ljubitelje ko-
šarke, ki so željni tekmovanja. Turnir bo, odvisno od vreme-
na, na zunanjem ali notranjem igrišču OŠ Vojnik.
Prijave sprejemamo do sobote, 10. 6., na telefon 031 564-115 
ali elektronski naslov omegakon@siol.net. Za informacije 
lahko kličete na telefon 03 781-26-13 ali 031 564-115 (Mar-
jan). 

KK Vojnik

VETER V LASEH, 
s športom proti drogi

Občina Vojnik se je v letošnjem letu vključila v športno hu-
manitarno akcijo Veter v laseh, s športom proti drogi. Mladi 
se bodo z in ob športu družili in zabavali v mesecu maju in 
juniju v okviru praznikov KS Frankolovo in KS Vojnik. 

Vabimo mladostnike, da se v čim večjem številu udeležite te 
vseslovenske družbene akcije, ki jo Občina Vojnik organizira 
skupaj s svojimi društvi.

M. G.
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Prometni kotiček
Harmonizacija evropske politike za večjo varnost cestnega pro-
meta
Cilji družbe v vsaki državi so, da se do leta 2010 zmanjša smrtne 
žrtve v prometnih nesrečah za polovico. Za dosego teh ciljev se 
morajo vse države članice, ne glede na stanje prometne varnosti, 
obvezati, da bodo vpeljale in usklajevale varnostne ukrepe na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Torej je naloga vsakega 
prometnega udeleženca, da prispeva svoj delež po lastni moči in 
razpoložljivem znanju in pomaga vpeljati prometne ukrepe na po-
dročju Evropske skupnosti na različnih strateških ravneh. Takšno 
resno stanje zaradi nepotrebnih in prevelikih številk prometnih 
nesreč s smrtnim izidom je zaskrbljujoče, zato se kot nujnost 
vključuje prometna in tudi splošna zakonodaja, zaradi boljšega in 
varnejšega vedenja poklicnih voznikov in amaterjev. Da bi takšno 
raven dosegli, menimo v SPV na nivoju občine, nam lahko uspe 
le z uvajanjem intelegentnejših transportnih sistemov in lastnih 
kontrolnih mehanizmov ter s samozavestjo vseh udeležencev v 
cestnem prometu. 
Evropska komisija za prometno varnost, v kateri sodeluje tudi 
naša država, je predlagala štiri glavne ukrepe:
- okrepitev sistema sankcij (nadzor in kaznovanje),
- izvajanje izobraževalnih programov in izboljšanje 
 zavesti udeležencev v prometu glede tveganja na 
 cestah (izobraževanje in propaganda),
- vpeljavo tehničnih novosti v opremo vozil (sistemi 
 za pomoč v vozilu),
- vpeljavo novih tehničnih rešitev za cestno infra
 strukturo (upravljanje s cestami).
Različne raziskave v državah Evropske skupnosti so pokazale, da 
evropski vozniki močno podpirajo cilje komisije. 83 % vseh an-
ketiranih voznikov podpira ciljno zmanjšanje smrtnih žrtev, po-
sebno so predlog podprli na Švedskem, Irskem, Hrvaškem, Portu-
galskem, v Grčiji in Španiji, manj pa v Franciji, Švici, na Finskem 
in v Nemčiji. 
Rezultati kažejo, da v državah z najslabšo varnostjo cestnega pro-
meta vozniki bolj podpirajo vpeljavo precej radikalnih ukrepov, 
splošno pa so manj podprti radikalni ukrepi, ki bi lahko bili učin-
koviti, na primer nič alkohola pred vožnjo, kot ukrepi, ki so manj 
omejujoči. Na primer na Švedskem, ki velja za eno izmed najvar-
nejših evropskih držav, le redki vozniki podpirajo nove ostrejše 
ukrepe za izboljšanje varnosti cestnega prometa. Seveda se 
položaj na Švedskem da izboljšati z osredotočenjem na preostale 
probleme, druge države pa se lahko zgledujejo po Švedski in sku-
šajo ponoviti njen uspeh, Tudi v Republiki Sloveniji si želimo do-
seči takšen uspeh, ki bi zmanjšal krvni davek na naših cestah.
Najnovejša raziskava je pokazala, da so za voznike zdaj bolj po-
membne izboljšave cest, ki spadajo v tako imenovane tehnične 
ukrepe, v primerjavi z drugimi ukrepi prejšnjih raziskav. Drugi 
varnostni ukrepi, kot so sprememba sistema vozniških izpitov, po-
klicni nadzor in več propagandnih akcij, pa imajo v vseh državah 
manj podpore.
Večina žrtev prometnih nesreč so vozniki ali sopotniki, vendar pa 
eno tretjino predstavljajo bolj ranljivi udeleženci v prometu, kot 
so pešci, motoristi ali kolesarji. Kljub temu pa evropski vozniki no-
beni skupini ne priznavajo posebne pozornosti, ki bi jo dale vlade 
pri odločanju kot prioriteto varnosti cestnega prometa.
Da bi pripomogla k rešitvi ključnih dejavnikov tveganja, kot so: 
alkohol, hitrost in neuporaba varnostnih pasov, Evropska komi-

sija za varnost v cestnem prometu premišljuje o harmonizaciji 
predpisov, na primer dovoljene koncentracije alkohola, o zakono-
daji uporabe varnostnih pasov, omejitve hitrosti, kot tudi prakse 
uveljavljanja, na primer naključnega preverjanja alkoholiziranosti 
ter uporabe kamer – radarjev v vseh državah Evropske skupnosti. 
Pravzaprav je raziskava ugotavljala, ali bi vozniki podprli harmoni-
zacijo zakonov o vožnji pod vplivom alkohola in prehitri vožnji. 
V glavnem so vozniki za harmonizacijo omejitev hitrosti po Evro-
pi, razen voznikov na Cipru, ki takemu stališču niso naklonjeni. 
Verjetno pa harmonizacija omejitve hitrosti ne bi dobila takšne 
podpore, če bi jo spremljala večja stopnja nadzora in strožje kaz-
ni.
Tudi sistem kazenskih točk, katerih vpeljavo podpira cca 72 % 
vseh voznikov, je že uvedlo nekaj držav, med njimi je tudi naša 
država. Naši vozniki zmerno podpirajo uporabo radarjev – kamer 
za nadzor prekoračitev omejitev hitrosti in vožnje skozi rdečo luč, 
vendar pa je ta podpora precej manjša v državah, v katerih že ima-
jo veliko število teh kamer (Nizozemka in Velika Britanija).
Dodatna ugotovitev se nanaša na voznike, ki prekršijo predpise v 
drugi državi. Na splošno so bili vozniki zelo naklonjeni predlogu, 
da se kršitev preda državi kršitelja, kjer je nato ustrezno kazno-
van, zato vozniki bodite pri vožnji v tuji državi previdni.
Vsi rezultati kažejo, da bi bila harmonizacija prometnih predpi-
sov v Evropi dolgotrajen in zelo težak proces. Dokončna harmo-
nizacija bi bila odvisna od izboljšanja odnosa voznikov s pomočjo 
informacij in preventivnih akcij. Smiselnost prometnih akcij se s 
časom spreminja, ker so posamezne države navezane na obstoječe 
sisteme, zato bodo v nekaterih državah imeli težji premik v smeri 
večje varnosti na cestah, katero pa podpira tudi naša zakonodaja. 
V premislek vsem voznicam in voznikom, posebno začetnikom pa 
naslednje:
Verjetno je, da ste ali pa boste postali voznik, ki razumno podpi-
rate ukrepe Evropske skupnosti za izboljšanje večje varnosti tudi 
na naših cestah, saj ste se že morda kdaj znašli v posebno kritični 
situaciji in ste odgovor enostavno našli v srečnem prometnem na-
ključju.
Vprašajmo se, kakšni vozniki smo v primerjavi z vozniki drugih 
držav, ali menite da vozite varneje, hitreje in imate več izkušenj, 
oziroma kakšen voznik želite biti? 
SPV pri občini Vojnik vam postavlja naslednji vprašalnik – ali 
kdaj:
- Vozite prehitro, glede na okoliščino?
- Ne uporabljate varnostnega pasu in ne vztrajate, 
 da se druge osebe v avtu pripnejo?
- Vozite potem, ko ste malce preveč popili? 
Če lahko na vsa tri vprašanja odgovorite z »NE«, potem ste zelo 
dober, a neobičajen tip voznika.
Vsi pričakujemo, da bo vedenje ostalih voznikov do nas varno in 
spoštljivo; enako bi morali storiti mi. Ali ste že kdaj pomislili, da 
vaše nevarno vedenje na cesti spodbudi druge, da se vedejo kot 
vi? Kljub vsemu temu pa si vsi želimo varen cestni promet in za 
to varnost smo tudi vsi odgovorni – vi, vaša družina in prijatelji. 
Če ste prebrali članek, ste pokazali, da vas zanimata varnost in 
vožnja, zato v SPV pri Občini Vojnik upamo, da vas bo prebrano 
opogumilo, da boste s svojim ravnanjem pripomogli k varnejšim 
cestam za vse nas.
Vsem občankam in občanom SPV Vojnik želi varno in srečno vož-
njo ter vesele velikonočne praznike. 

Jože Kocman, predsednik SPV
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FEBRUAR

DOGODKI

15. februarja je bil OBČNI ZBOR DRUŠTVA KMETIC 
META
V sredo, 15. 2. 2006, se je Društvo kmetic Meta zbralo na 
rednem letnem Občnem zboru v Gasilskem domu na Dobr-
ni. Pregledano je bilo delo preteklega leta in podana poročila 
predsednice, blagajničarke in nadzornega odbora. Sprejet je 
bil zastavljeni program dela za leto 2006 in sklep o višini let-
ne članarine. Po zaključenem uradnem delu je sledilo druže-
nje ob glasbeni popestritvi.
(Povzeto po vabilu)      
             V. S. 

V torek, 21. 2. 2006, je v OŠ Frankolovo potekal 16. REGIJ-
SKI OTROŠKI PARLAMENT
Medobčinsko društvo Prijateljev Mladine Celje že od leta 
1990 vsako leto organizira regijski otroški parlament. Letoš-
nji se je odvijal v Osnovni šoli Frankolovo pod geslom »TA-
BUJI – PREPOVEDANE STVARI«. Predstavljene so bile pri-
pravljene teme: Ločitev, razveza, odnosi v družini; Smrt, ža-
lovanje; Nasilja, zlorabe; Zasebnost, spolnost in Odvisnost. 
Sledila je razprava, pregled ugotovitev po temah in sprejem 
končnih sklepov. Izvoljeni so bili tudi predstavniki za držav-
ni otroški parlament.
  Povzela V. S.

24. februarja Občni zbor društva Talon Frankolovo
V soboto, dne 24. 2. 2006, je imelo društvo Talon Frankolovo 
5. občni zbor z volilno sejo. Zbora se je udeležilo lepo število 
članov. Kot gostje so bili na zboru prisotni predstavniki dru-
gih društev, župan Beno Podergajs in predsednik krajevne 
skupnosti Dušan Horvat. 

Na Občnem zboru z volilno sejo je ponovni mandat dobila 
dosedanja predsednica Greta Jošt. Za tajniške posle je bila 
imenovana Dragica Mirnik. 
Na zboru je bilo podano poročilo o delu društva in finančno 
poročilo za leto 2005. Predsednica je predstavila plan dela za 
leto 2006. Sledila je razprava. Člani smo enotno sklenili, da 
bomo skušali program čim bolje izpeljati. Enotni smo si bili 
tudi o tem, da je sodelovanje med društvi zelo pomembno, 
tako bomo zastavljene si cilje lažje izpeljali.
Poseben poudarek daje društvo druženju in dobrim medse-

bojnim odnosom ter ohranjanju starih ljudskih običajev. To 
bo naša glavna naloga tudi v bodoče.

Za društvo Talon: Dragica Mirnik

25. februarja je bil v Novi Cerkvi 19. TRADICIONALNI 
PUSTNI KARNEVAL
pod vodstvom Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cer-
kev, v sodelovanju z društvi in organizacijami v občini Voj-
nik. 

Foto: Matjaž Jambriško
V pustni povorki je sodeloavlo preko 510 udeležencev, prire-
ditev pa je, kot vsako leto, pritegnila številne gledalce.

(Povzeto po članku vodje karnevala)

25. 2. 2006 - VOJNIŠKI VINOGRADNIKI NA MAŠKARA-
DI V NOVI CERKVI
Člani VVD-a občine Vojnik sodelujejo na raznih prireditvah 
v občini in izven nje. Tudi letos so se po ideji Francija B. ude-
ležili velikega sprevoda maškar v Novi Cerkvi. Lepo okraše-
no kočijo konjerejca Miklavža, člana Konjerejskega društva 
Celje, so opremili s trenutno, iz slovenskega parlamenta pre-
neseno problematiko vinorodnih dežel (Hočemo vinorodno 
deželo Male Dole, Črešnjice, Rove!). Napisi so bili delo zve-
stega sodelavca društva Zdravka S.

S kočijo so se veseli vinogradniki: Franci B., Vanč M., Vanč 
P., Slava M., Mirko K. ustavili pred častno tribuno ter priso-
tnim postregli s svojim vinom!

Verjamemo, da društvo tudi na tak način pridobiva simpati-
zerje in nove člane!

Zapisal tajnik društva: Pavle Leskovar
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Mladinsko društvo Frankolovo je 25. 2. 2006, na pustno so-
boto, organiziralo ples v maskah v Zidanici Črešnjice. 

Presenečeni smo bili nad obiskom zelo lepih in izvirnih 
mask. Najboljše so bile nagrajene, nekatere so plesale tudi 
vse do jutra. Na sliki pa so nagrajene maske.

Jasmina Pungartnik

Od 25. 2. do 4. 3. 2006 – Otroci v Mladinskem zdravilišču 
RK na Debelem rtiču

Foto: Igor Poljanšek
Območno združenje Rdečega križa Celje je v sklopu letova-
nja otrok iz socialno ogroženih družin iz osnovnih šol, v času 
zimskih počitnic od 25. 2. do 4. 3. 2006, poslalo na letova-
nje v Mladinsko zdravilišče Rdečega križa na Debeli rtič 12 
otrok: po trije (3) otroci z Dobrne in s Frankolovega ter po 
dva (2) otroka iz Nove Cerkve, Štor in Celja. Poleg plavanja v 
zimskem bazenu in sprehodov v naravo so pripravili in uživa-
li v vrsti glasbenih nastopov, športnih iger in drugih aktivno-
stih. Počitnice so kar prehitro minile in treba se je bilo vrniti 
domov. Upajmo, da se še kdaj srečamo.  
        

Igor Poljanšek, sekretar OZRK

KULTURA

NAGRADNI  LITERARNI  NATEČAJ
V okviru slovenskega kulturnega praznika je na šoli pote-
kal literarni natečaj z naslovom Mladi pesniki in pisatelji. 
Potekal je od 15. januarja do 6. februarja. V tem času so 
učenci oddali 42 literarnih del, med katerimi je bilo 30 pes-
mi, 8 zgodb in štiri dramska besedila. Nagrajeni so bili: Lea 
Reberšak, Dolores Sorčan, Jure Sentočnik, Sara Šabjan, Uroš 
Turnšek, Tomaž Mikola, Kristina Ledl in Nina Preložnik. 
Tudi ostali učenci si zaslužijo pohvalo. Natečaj je pripravil in 
vodil gospod Aleš Kolšek.

Milena J.
1. 2. 2006 – OGLED OPERE ČAROBNA PIŠČAL
Učenci, ki obiskujejo izbirno vsebino Glasbena dela, so si 
1. 2. 2006 v SNG Maribor ogledali Mozartovo opero Čarob-
na piščal. Obisk gledališča je bil poučen in zanimiv, glasbene 
užitke pa so združili s potovanjem z vlakom, ki mladim po-
meni bolj redko izkušnjo. Obisk opere je organizirala Emilija 
Kladnik Sorčan.
   Milena J.

9. 2. 2006 – TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNA-
NJE
Tema letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je 
Odraščanje. Učenci so morali prebrati knjigi Frana Milčin-
skega Ptički brez gnezda in Dese Muck Pod milim nebom. 
Prebrano knjigo so učenci vodeno in samostojno interpreti-
rali, primerjali, analizirali in poustvarjali, se poučili o elitni 
in množični literaturi, vzgojnem romanu in o življenju obeh 
avtorjev. Šolskega tekmovanja v četrtek, 9. februarja, se je 
udeležilo 10 učencev devetih razredov. Janja Pukmajster in 
Ana Velenšek sta osvojili bronasto priznanje in se uvrstili na 
državno tekmovanje.

Milena J.

Ljudske pevke Taščice so 19. 2. 2006 predstavile svoj prvi 
glasbeni izdelek v dvorani Kulturnega doma v Vojniku.
Z veseljem smo Taščice opazovale, kako ste obiskovalci na-
polnili vojniško dvorano do zadnjega kotička. S svojim obis-
kom ste nas nagradili za naše delo in nam vlili energijo za 
nadaljnje delo.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste nam finančno 
ali na kakršen koli način pomagali pri izvedbi tega koncerta. 
Hvala tudi vsem nastopajočim, ki so popestrili naš glasbeni 
večer.

Jelka Žlaus

KVIZ O LEPEM VEDENJU – 24. 2. 2006
Mesec kulture je bil na OŠ Vojnik zaključen s kvizom o le-
pem vedenju v petek, 24. 2. 2006. Sodelovali so vsi učenci 
predmetne stopnje. Zmagale so oddelčne skupnosti 5. c, 7. c, 
8. a in 9. d. Za nagrado so prejeli knjigo Sto pravil bontona. 
Absolutni zmagovalci pa so postali učenci 9. d razreda, ki so 
prejeli za nagrado knjigo Se znamo obnašati.
Kviz je pripravila Simona Žnidar,  zanimivo pa ga je vodil 
Aleš Kolšek.

Milena J.
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7. februarja potekal KVARTOPIRSKI TURNIR PGD SO-
CKA
Tudi letos smo gasilci PGD Socka organizirali kvartopirski 
turnir v šnopsu. Turnir je do sedaj že tradicionalno potekal 
na pustni petek, s tem letom pa smo ga prestavili na 7. febru-
ar. Udeležilo se ga je kar lepo število moških, ki se jim je letos 
prvič pridružila tudi ena predstavnica nežnejšega spola. 

Po težkem boju smo le dobili zmagovalca, ki je letos postal 
Edi Vodovnik, sledila pa sta mu dva domačina, in sicer na 
drugem mestu Franci Kotnik in na tretjem Bojan Blazinšek. 
Med poraženci pa je zmago slavil Herman Pogladič. Vsi štirje 
so prejeli pokale, nagradili pa smo tudi pogum in dobro igro 
prve kvartopirke na našem kvartopirskem turnirju.

M. K.

LETNA KONFERENCA PGD NOVA CERKEV – 11. 2. 
2006
V dvorani Gasilskega doma v Novi Cerkvi je v soboto 11. fe-
bruarja potekala letna konferenca Prostovoljnega gasilskega 
društva Nova Cerkev. Podana in potrjena so bila poročila o 
delu društva. Sprejet je bil plan dela za leto 2006 in finanč-
ni načrt, sprejeti novi člani in izbran delegat za Občni zbor 
Gasilske zveze Vojnik – Dobrna. Podeljena so bila tudi pri-
znanja in odlikovanja. Sledilo je prijetno druženje.
(Povzeto po vabilu)      
   V. S.

17. 2. 2006 – OBČNI ZBOR MLADINE PGD FRANKOLO-
VO
Mladina Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo se je 
v petek, 17. februarja, zbrala v prostorih gasilskega doma na 
Občnem zboru. Pregledali so delo mladih v društvu, spreje-
li plan dela za leto 2006. Predsednica mladinske komisije je 
Silvija Rihter.
(Povzeto po vabilu)    V. S.

18. februarja – 60. občni zbor PGD FRANKOLOVO
V prostorih  gasilskega doma se je 18. 2. 2006 odvijal jubilejni 
60. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo. 
Ob prisotnosti članstva in povabljenih gostov smo pregledali 
naše delo v preteklem letu. Kljub veliki zasedenosti naših čla-
nov je bilo opravljenega zelo veliko dela oziroma aktivnosti. 
Predstavljamo jih le nekaj:

- sodelovali smo z dežurstvom na »pustijadi« v Novi 
Cerkvi in tudi z masko v sklopu ostalih društev v KS 
Frankolovo;

- v sklopu izdelave butare smo ravno tako sodelovali z 
dežurstvom in pri sami izpeljavi te akcije;

- v akciji OČISTIMO OKOLJE smo očistili površine v 
centru in avtobusna postajališča v KS Frankolovo;

- v sodelovanju z AVTO CELJE smo našim krajanom 
organizirali tehnične preglede njihovih kmetijskih 
strojev – traktorjev;

- ob praznovanju 1. maja postavili mlaj;
- pod okriljem GZ Vojnik – Dobrna smo izvedli sreča-

nje gasilske mladine;
- gasilski podmladek se je udeležil gasilskega izobraže-

vanja v Logarski dolini;
- operativne enote, ki so se v preteklem obdobju zelo 

povečale, so na tekmovalnem področju za obdobje 
delovanja dosegle zelo dobre rezultate;

- pri obnovi OŠ Frankolovo so člani aktivno pomagali 
pri selitvi opreme, deponiranju v gasilskem domu in 
tudi ob selitvi v nove prostore.

V letu, ki je pred nami, smo si zadali več delovnih aktivno-
sti. Najbolj v ospredju je prekritje strehe z dodatnimi deli 
in dokončanje del na obnovi notranjih prostorov gasilskega 
doma.
Organizacija praznovanja 60. letnice gasilskega društva, slav-
nostna seja, parada, gasilsko družabno srečanje ob zvokih an-
sambla MODRIJANI bo v obdobju od 9. do 10. junija 2006.
Upamo, da bodo akcije, ob sodelovanju s krajani, zelo dobro 
izpeljane.

Drago Brecl, predsednik PGD Frankolovo

MAREC

DOGODKI

OBČNI ZBOR DRUŠTVA JADRALNIH PADALCEV KA-
JUH FRANKOLOVO
V soboto, 4. marca 2006, je v Zidanici Črešnjice potekal 
redni letni občni zbor DJP KAJUH Frankolovo. Pregledali 
so delo v preteklem letu in si zastavili nove cilje. Eden najpo-
membnejših je postavitev manjšega lesenega objekta, ki bo 
služil za hrambo padal, kakor tudi za druženje in sestanke.
        
   I. B.

Pregled dela v letu 2005 KO ZB in udeležencev NOB Nova 
Cerkev
Na letni konferenci, ki smo jo imeli v nedeljo, 5. marca, je 
bilo prisotnih 29 članov, od skupaj 46, kolikor jih šteje naša 
organizacija po sprejetju štirih novih. Eden od teh na novo 
sprejetih je borec Tomšičeve brigade, česar smo še posebno 
veseli.
Iz poročila predsednika je razvidno, da smo se udeležili 
večine proslav, srečanj, pohodov in komemoracij, ki jih je 
organiziralo ali priporočalo Območno združenje ZB v Celju, 
v velikem številu pa smo sodelovali na občinskih prireditvah, 
kot je proslava ob dnevu upora, na Dobrotinu in pohodu po 
delu poti 14. divizije od Stranic, mimo Socke, preko Velike 
Ravni do Brdc nad Dobrno. Poseben dogodek je pohod po 
poti Domnove čete na Komelj pri Pliberku v Avstriji, ki je 
tudi zaradi prizadevnosti Občine Vojnik obogaten s kultur-
nim programom in s pristnimi stiki s koroškimi borci. V KS 
Nova Cerkev smo imeli proslavo pri spomeniku padlim bor-
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cem ob krajevnem prazniku in seveda komemoracijo pred 
dnevom spomina na mrtve pri spomeniku v Novi Cerkvi in 
Veliki Ravni, ki jo vzorno pripravita Podružnični osnovni 
šoli Nova Cerkev in Socka, za kar jima iskrena hvala.
Financiranje dela KO se je s strani Območnega združenja 
ustavilo, imamo pa k sreči vso podporo v Občini Vojnik, z 
županom na čelu.

Jože Kadilnik

PREDAVANJE O VARSTVU VINSKE TRTE, 6. MARCA 
2006
VVD občine Vojnik je v spet do zadnjega sedeža polni dvo-
rani Kulturnega doma v Vojniku organiziralo strokovno pre-
davanje o varstvu vinske trte.
Predavatelji: Iris Škrbot, Toni Gošnik, Andrej Markovič, 
Marko Kramer, vsi univ. dipl. ing. agr., so prikazali vse ob-
like bolezni vinske trte, predstavili sredstva in postopke za 
odpravo le-teh.

Predstavniki podjetij Syngente, Metrobe, Jurane so predsta-
vili njihov prodajni program, predvsem novosti, razdelili pa 
so tudi lep strokovni propagandni material.
Društvo je veselo izjemno dobrega obiska, predvsem pa vpisa 
– včlanitve 50 novih članov. To pomeni, da je program dru-
štva – strokovna izobraževanja, izleti, sodelovanja na pri-
reditvah, druženja, … – pravi in da je društvo s sedaj že 195 
člani našlo svoje mesto v občini in izven nje!

Še se nam lahko pridružite. Včlanite se v KZ – enota v Voj-
niku, kjer člani društva tudi redno plačujemo članarino. Pri 
nakupu pa vam v tej prodajalni poleg primerne izbire fitofar-
macevtskih in enoloških sredstev nudijo tudi primeren stro-
koven nasvet. Za člane VVD pa 3-5 % popust.

Zapisal tajnik društva: Pavle Leskovar

ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE
7. 3. 2006 so na vseh osnovnih šolah potekala tekmovanja za 
bronasto Stefanovo priznanje v znanju iz fizike. Na OŠ Voj-
nik se je tekmovanja udeležilo 36 učencev. Bronasto prizna-
nje so osvojili Jure Črepinšek, Špela Tržan, Urška Potočnik, 
David Dobrotinšek, Gregor Oprčkal, Primož Krajnc, Andraž 
Zagrušovcem, Lucija Žnidar, Anita Kolaržik, Janja Belej, 
Barbara Beškovnik in Boštjan Vrisk iz osmega razreda, pod 
vodstvom mentorice Tatjane Hedžet.
V devetem razredu so bili uspešni Natalija Podgoršek, Marko 
Marguč, Ana Poklič, Janja Pukmajster, Miha Maršnjak in Da-
vid Golec, ki jih vodi mentor devetošolcev Jure Uranič.
        

Milena Jurgec

PODROČNO TEKMOVANJE ZA SREBRNO STEFANO-
VO PRIZNAJE
21. marca je potekalo na II. osnovni šoli v Žalcu področno 
tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike za srebrno Ste-
fanovo priznanje. Udeležilo se ga je približno 225 učencev 
iz celotne Celjske regije. Naši učenci Jure Črepinšek, Špela 
Tržan, David Dobrotinšek, Natalija Podgoršek, Marko Mar-
guč in Ana Poklič so dosegli lepe rezultate, saj so vsi dosegli 
srebrno Stefanovo priznanje. Učenci in mentorji si zaslužijo 
čestitke. Na državno tekmovanje za zlato priznanje se je uvr-
stila Špela Tržan. 

Milena Jurgec

Občni zbor Športno-kulturnega društva KuŠt Črešnjice
V Športno-kulturnem društvu KuŠt smo imeli v soboto, 11. 
marca, skoraj natančno eno leto po ustanovitvi, svoj redni 
letni Občni zbor v župnišču v Črešnjicah, kar nam je prijazno 
omogočil pater Branko Cestnik. Zbora se je udeležila večina 
naših članov, predsednik krajevne skupnosti Dušan Horvat 
in predsedniki društev na Frankolovem. Skupaj smo se ozrli 
v preteklo leto in ugotovili, da je za nami uspešno obdobje, 
polno dejavnosti, skupnega dela in druženja in da nam je 
uspelo prinesti nekaj živahnosti in dogajanja v naš kraj. Ve-
seli smo bili, da se nam je skoraj v celoti uspelo držati letnega 
plana, hkrati pa upamo, da bodo nekatere prireditve postale 
tradicionalne.

Tudi letos ne mislimo mirovati, saj imamo polno idej. Pri-
redili smo že kratko proslavo za materinski dan, v načrtu 
pa imamo še kolesarski kros po Črešnjicah 13. maja, aprila 
potopisno predavanje, upamo da že julija nogometni turnir 
na novem igrišču v Črešnjicah in zabaven krst naših novih 
članov, poleti taborjenje, avgusta kolesarski vzpon. Za konec 
avgusta pripravljamo skupaj z avtošolo Mark krožno rekrea-
cijsko dirko Vojnik – Ljubečna – Celje – Vojnik, jeseni kosta-
njev piknik, decembra ponovno miklavževanje in postavlja-
nje jaslic.
Lahko pa se zgodi, da pride kakšna ideja še sproti in bomo 
pripravili še kaj.
Po končanem uradnem delu je sledil še kratek kulturno-za-
bavni program na temo pomladi, ki je popestril dogajanje na 
našem Občnem zboru, katerega smo zaključili s pogostitvijo 
in prijetnim klepetom.

                                                                                                                    
Matej Štante

DAN F  (Dričanje z avtomobilskimi pnevmatikami)
V soboto, 11. marca 2006, se je na Celjski koči zgodil velik 
dogodek, ki ga je organiziral Radio Fantasy, in sicer dričanje 
z avtomobilskimi pnevmatikami. Prijavljenih je bilo kar 23 
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ekip, vsega skupaj pa 80 tekmovalcev. Tam je bila tudi ekipa 
iz Vojnika z imenom TANDERKED.
Sestavljali so jo trije fantje, in sicer:
-Dejan Gregl,
-Denis Bedenik,
-Vili Polutnik.

S seboj so pripeljali kar pravo kad (banjo), ki pa je bila pritr-
jena na zračnicah. Oblekli so jo s kartoni in jo pobarvali, kot 
bi imela ploščice. Gledalci so bili zelo navdušeni, zato je bila 
v središču pozornosti. Fantje so jo pripravljali celih 10 ur, kar 
pa je zadostovalo za zmago najbolj »odštekanega« plovila in 
ekipe. Prejeli so denarno nagrado v višini 50.000 tolarjev.
Za vso pomoč bi se radi zahvalili: 
- Jožetu Suholežniku, ki nam je pripeljal kad z Dobrne,
- Cilki Štimulak za posojeno kad,
- Mateju Klincu za les in njegov razrez,
- Ivu Robačarju za posojeno avto-prikolico,
- Gregorju Korošcu za prevoz kadi na Celjsko kočo
- ter vsem Vojničanom, ki so nas podpirali ter navijali za 
nas. 

                                                            DEJAN GREGL

VOJNIŠKI VINOGRADNIKI 13. 3. 2006 OPRAVILI ZIM-
SKO REZ TRTE NA DEDNEM VRHU
Tudi hud zimski marčevski naliv ni preprečil krepko čez 100 
vinogradnikom udeležbe strokovnega prikaza rezi vinske 
trte in brajde.

Povabili so se v vinograd Hedvike Kovač in sina Mirana na 
Dednem Vrhu. Strokovnjak R. Štabuc, univ. dipl. ing. agr. je 
na svoj preprost a učinkovit način razložil nova spoznanja 
pri rezu in negi vinske trte. Današnji čas namreč zahteva s 
čim manj dela in stroškov pridelati enako količino grozdja, a 
z bistveno boljšo kvaliteto vina. Član društva vojniških vino-
gradnikov Franc K. je lani v svojem vinogradu 40 trsov  po-
skusno obrezal samo na en šparon. Pravi, da mu je ta način 
dal dobre rezultate. Velja poskusiti!?
Strokovnjak je tudi prikazal rez brajde, ki je še bolj zahtevna. 

Pohvalil je rezača trte Mirana, da je trta na brajdi – pergoli 
oskrbovana strokovno – vzorno. Razložil je tudi rez samo-
rodnic (glede na sorto različno) ter omenil, da se pri nas o 
teh trtah in grozdju ne govori, promet s tem vinom pa je pre-
povedan. Pred časom je znani prekmurski humorist Geza 
Farkaš, verjetno za šalo, donegoval vino biser iz šmarnice. 
Povzročil je veliko polemiko med strokovnjaki. Predavatelj 
Roman  Š. je tudi omenil, da v Italiji, Nemčiji, na Madžar-
skem vzgajajo in sadijo nove kvalitetnejše sorte hibridov. Te 
skoraj ne potrebujejo škropljenja. Da, tudi to je Evropa! Tudi 
vojniški »viničar« Franci Bezovšek že razmišlja o rezi in negi 
naše TRTE – potomke 400 let stare trte z LENTA. Trta po-
nosno raste ob zidu občinske stavbe v Vojniku. Letos bo že 
dobila oporo (Štajerski latnik?).
Gostiteljica – vinogradnica Hedvika je povedala, da so pred 
leti kupili star vinograd, zasajen s samorodnicami – hibridi 
(šmarnica, izabela, jurka …). Izsekanega vinograda na lepi ju-
gozahodni legi niso na novo »zrotali – rigolali«, pač pa samo 
skopali globoke jame. Posadili so okoli 1000 trsov sort: ker-
ner, chardonnay, sauvignon in renski rizling. Za brajdo pa so 
posadili nekaj trsov kraljevine. Vinograd je star 8 let.
Gostje – vinogradniki so složno ugotavljali, da je vinograd in 
okolica vikenda Hedvike in sina Mirana vzorno urejena. Več-
krat se je slišala pripomba: Vse imata narejeno, »pošlihtano 
v nulo«! Koliko dela, skrbi, finančnih sredstev, predvsem pa 
izredne ljubezni do trte in lepo urejenega okolja! Posebej še, 
ko zacvetijo prelepe Hedvikine rože!
Miran je vinogradnikom prikazal način napenjanja žice. Po-
kazal lepo urejeno klet (nova pnevmatska preša, cisterne z 
modernim hladilnim sistemom, pa tudi nove pretežno lesene 
sode). Na steni pa so pritrjena priznanja in medalje Vinograd-
niško-vinarskega društva Vojnik. Vino belo mešano letnik 
2003 je na I. ocenjevanju vin dobilo oceno 17,47 in srebrno 
medaljo. Zraven nje pa visi nam vsem tako ljub izrek: »Bog 
živi gospodarja, ki nam daje piti brez denarja!« 
Po zaključku prikaza rezi in odgovorov na številna vprašanja 
vinogradnikov, sta premražene in mokre obiskovalce gostite-
lja pogostila z dobrim domačim kruhom in mesnimi dobro-
tami. Prizadevna predsednica društva kmečkih žena »Meta« 
Š. Žlavs pa je vsem prisotnim postregla odlično pecivo. In 
seveda vina – bela zvrst ni zmanjkalo. Za veselo razpoloženje 
pa je prispevala priljubljena – prizadevna domača etno sku-
pina »Jožkova banda«.
Gospa Hedvika!  Beseda hvala je veliko premalo! Naj bo na 
Dednem Vrhu št. 10 vedno lepo, sončno vreme!

Zapisal tajnik društva: Pavle Leskovar

18. 3. 2006 »TALONOVCI OBISKALI PLANICO«

Foto: Peter Rupnik
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Ker smo »Talonovci« navdušeni privrženci in spremljevalci 
smučarskih skokov, smo tudi letos organizirali tradicionalni 
izlet v Planico in ogled poletov na naši velikanki. 
V zgodnjih jutranjih urah smo krenili na pot. Za dobro raz-
položenje smo poskrbeli kar sami. Po napornem ogledu in 
bučnem vzpodbujanju naših asov, smo se okrepčali z okus-
nim golažem gospe Jožice, domačim kruhom in dobro kap-
ljico. Pesem in smeh, ki sta nas spremljala med potjo, pa sta 
izpolnila čas ob povratku domov. 

Za društvo Talon: Dragica Mirnik

24. 3. 2006 potekala REDNA LETNA KONFERENCA KO 
ZB NOV VOJNIK
V prostorih OŠ Vojnik se je redna letna konferenca Krajevne 
organizacije Zveze borcev Vojnik pričela slovesno, z nasto-
pom Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Vojnik. 
Po izvolitvi delovnega predsedstva so bila dana poročila o 
preteklem delu. Sprejet je bil plan za leto 2006, razrešen se-
stav dosedanjega odbora in izvoljeno novo vodstvo. Organi-
zaciji tako sedaj predseduje Marjan Sluga. Na zboru je bil 
podan tudi predlog o novi višini članarine.

(Povzeto po vabilu) V. S.

VOJNIŠKI VINOGRADNIKI SODELOVALI NA 11. SEJ-
MU FLORA V CELJU
Na letošnjem 11. sejmu Flora – 2006 je sodelovala tudi ob-
čina Vojnik. Prizadevno društvo kmečkih žena »Meta« je 
predstavilo svoje proizvode, Vinogradniško-vinarsko društvo 
Vojnik pa je predstavilo svojo dejavnost. Vinogradnik – pred-
sednik društva M. Krašovec je razstavil svoja odlična vina: 
chardonnay, kerner, modro frankinjo in belo zvrst. Res lepe 
etikete na steklenicah dajejo vinu tudi lep izgled. Ta vina so 
na II. ocenjevanju vin VVD-a dosegala najvišje ocene. Raz-
stavni prostor je domiselno aranžiral Z. Stropnik, stalni zve-
sti sodelavec društva.

Letos je na sejmu sodelovala samo naša vojniška občina, ki 
bi zaradi tega  verjetno zaslužila boljšo lokacijo v razstavni 
dvorani. Celoten razstavni prostor je uredilo VRTNARSTVO 
KRAŠOVEC iz Arclina. Napisi: Dobrodošlica različnosti, iz-
letniške kmetije, turistična društva, prireditve … so seznanja-
li obiskovalce z dejavnostmi Vojničanov.

Vrtnarstvo Krašovec na letošnjem sejmu prvič ni sodelova-
lo – razstavljalo svojih rož in svoje dejavnosti. Pač pa se je 
na koncertu za »Materinski dan«  v petek, 24. marca, oder v 
Kulturnem domu kar šibil od lepih cvetlic. V znak pozorno-
sti pa je vsem obiskovalcem podarilo lepo lončnico. Sicer so 

pa rože in lepi aranžmaji družine 
Marije in Mirka Krašovca že leta 
in leta stalno prisotni na številnih 
prireditvah v kraju in izven njega. 
Naj bo to v dvorani ali na prostem, 
njihove rože polepšajo kulturne in 
ostale prireditve.

Prav pa je, da zapišemo, da je vse 
to lepo cvetje sad domačega zna-
nja. To so slovenske – vojniške 
rože, vzgojene v rastlinjakih v Arc-
linu. Koliko truda in strokovnega 
znanja prizadevnega kolektiva 

VRTNARSTVA KRAŠOVEC je potrebno, da iz semena zra-
ste močna zdrava sadika in nato lepa dolgo cvetoča roža. 
Naj bo še dolgo tako.

Zapisal tajnik društva: Pavle Leskovar

KULTURA

RAZMIŠLJANJE OB RAZSTAVI MIDVA, ki je bila od 3. 3. 
do 31. 3. 2006 tudi v Knjižnici Vojnik
Fotografska razstava MIDVA Valentine in Borisa Šket je pr-
vič našla pot med obiskovalce v Likovnem salonu Žalec. V 
prazničnem mesecu decembru, v času, ko staro odhaja, nove-
ga pa še ni, v času, ko že narava sama vabi človeka h kontem-
placiji, je bila povabilo v premišljevanje, poglobitev vase in v 
vprašanje, ki ga odpira tematski naslov razstave. 

Nekaj mesecev kasneje, v času, ko se narava pripravlja na 
novo rast, ta razstava spet vabi k enakemu premišljevanju. 
Iz česa nastane MIDVA? Kaj je MIDVA? Jaz imam nekaj in 
ti imaš nekaj; ampak jaz nečesa, kar imaš ti, nimam. To drug 
drugemu dopolniva. Skupaj sva midva. Celota. Približevanje, 
izmenjava, dajanje, sprejemanje, prilagajanje, pa tudi žrtvova-
nje. Brisanje meje med jaz in ti. MIDVA. In če eden izstopi? 
Kaj se zgodi, če eden iz MIDVA izstopi? Nastane praznina. 
Celote ni več. Rana. Kdo jo zaceli? Kaj jo zaceli?
K takšnemu razmišljanju vabi ta razstava mene. Vzbuja pa 
tudi premišljevanje, ali MIDVA za generacije, ki danes vsto-
pajo v partnerstva, sploh še lahko vzdrži. Vse bolj se kaže, 
da sva danes lahko le jaz in ti. Dve celoti. Ki lahko hodita le 
vzporedno in gradita svet, v katerem ni žrtvovanja, ampak je 
samo dopuščanje. Med jaz in ti je možna le izmenjava, če naj 
celoti ostaneta celi. Spoštujem te takega, kot si. Ne spremi-
njam, se ne prilagajam in isto dopuščam tebi. Nekaterim last-
nostim rečem da, drugim ne – ampak te spoštujem. Kako je 
biti jaz in ti in biti hkrati v partnerskem odnosu? To je novo. 
Tega še ne poznamo. To je šele v nastajanju. Kot čas, ki pri-
haja. Pomlad. Nova rast. Novo življenje. Neštete možnosti. 

Tako mene nagovarja ta razstava. Vsakega od obiskovalcev 
bo najbrž nagovorila na drugačen način. In bo tako dosegla 
namen, zaradi katerega je našla pot med prebivalce Vojnika.

Lidija Koceli

Praznovanje 8. marca in 40. mučenikov
Žena, mati, dekle, z njo se življenje začne.
Otrokova prva ljubezen je mati.
Brez nje ne bi mogli preživeti.
Prav tako ne bi bila nit življenja močna brez moških.
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Foto: Peter Rupnik
10. marca 2006 smo se v društvu Talon zbrali z namenom, 
da počastimo 8. marec, praznik mamic, žena in deklet ter 40. 
mučenikov. Pripravili smo skromno obdaritev. Ob prigrizku 
in domači pesmi smo večer popestrili z družabnimi igricami. 
Veseli smo, da smo društvo, ki kot eno redkih pripravlja praz-
novanje 8. marca in 40. mučenikov. Želimo si, da to praz-
novanje zaživi širše v kraju. V ta namen smo pripravili tudi 
tortico in nazdravili 5. obletnici društva. 

Za društvo Talon: Dragica Mirnik

10. marca se je Kulturno društvo France Prešeren Vojnik 
zbralo na Občnem zboru
Redni letni Občni zbor KUD F. Prešeren Vojnik je potekal 
v prostorih Kulturnega doma Vojnik. Predstavljeno je bilo 
poročilo finančnega poslovanja in podana poročila o delu v 
preteklem letu po posameznih sekcijah: Moški pevski zbor, 
Dramska sekcija, Mladinska dramska sekcija in Harmoni-
karski orkester. Sprejet je bil program dela za leto 2006 in 
plan investicij za to leto.

(Povzeto po vabilu) V. S.

V nedeljo, 19. marca 2006 – OBČNI ZBOR KULTURNE-
GA DRUŠTVA SOCKA
Kulturno društvo Socka se je v marcu zbralo na rednem let-
nem Občnem zboru v prostorih gostišča Koprivnik. Udeleži-
lo se ga je 21 članov in predsednik KS Nova Cerkev, Slavko 
Jezernik, ki se je društvu zahvalil za izvedene prireditve in 
nastope posameznih skupin ter njihovo promocijo krajevne 
skupnosti in občine. Posebno zahvalo je izrekel skupini Vra-
jeva peč. 
Poročilo o delu v preteklem letu je podala dosedanja pred-
sednica Milena Avberšek Sodin. Društvo sestavljajo tri sku-
pine, in sicer: etno-glasbena skupina VRAJEVA PEČ, ljudske 
pevke SOŠKE OGLARKE in plesna skupina GROFJE. Sku-
pine imajo za sabo lepo število nastopov.
Društvo je na zboru sprejelo plan dela za leto 2006 in izvolilo 
novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Janez Belej iz 
Zlateč, ki bo društvo vodil in zastopal naslednja štiri leta.

(Povzeto po zapisniku.) V. S.

KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU – 24. marca 
2006
Harmonikarski orkester KUD France Prešeren Vojnik in 
Občina Vojnik sta pripravila ob materinskem dnevu prijeten  
večer v Kulturnem domu Vojnik. V programu so nastopili 

Harmonikarski orkester KUD F. Prešeren Vojnik, Moški 
pevski zbor KUD F. Prešeren Vojnik in ansambel Mogu. Po-
sebno vzdušje so ustvarili pevci Moškega zbora, ko so zapeli 
skupaj s harmonikarji orkestra. Ljubke so bile tudi recitaci-
je Lare Đordževič. Za presenečenje je poskrbelo Vrtnarstvo 
Krašovec, saj so bile vse mame obdarjene z lončnico družin-
ske sreče.
  V. S.

Veselja in smeha poln MATERINSKI DAN  na Frankolo-
vem

Zopet smo bili skupaj in za nas rek, ki pravi, da v tretje gre 
rado, gotovo ne drži, saj smo bili skupaj že šestič, da proslavi-
mo ta prelepi praznik – materinski dan.
Za »fil rouge«  večera smo si izbrali misel: Brez veselja in 
smeha je življenje pusto.
Misel še pravi, da kadar se pojavi veselje, mu moramo odpre-
ti vrata in okna, ker nikoli ne pride ob nepravem času. Zato 
smo na široko odprli vrata vsem, ki so se z veseljem udeležili 
našega praznovanja, pa tudi gostom, ki so popestrili  večer.
Posebno smo bili veseli gostov iz KUD Šmarno v Rožni do-
lini, ki so nam pripravili Ježkov recital, z obiskom pa nas je 
razveselila podpredsednica ženskega foruma SDS Elizabeta 
Hrovat, do jutranjih ur pa so nas zabavali fantje iz ansambla 
Turk. Trud, ki ga zahteva organizacija praznovanja, pa nam 
poplačajo ljudje z vprašanjem:
»Saj se sedmič zopet srečamo, kajne?«

Za IO SDS Vojnik: Albina Ločnikar

NASTOP PRVOŠOLCEV OB MATERINSKEM DNEVU
V nedeljo, 26. marca 2006, so prvošolci, ki obiskujejo vero-
uk v župniji Vojnik, v farni cerkvi po poldeveti maši počastili 
svoje mamice s pomladanskim recitalom za njihov praznik.
 Dober teden prej so otroci in njihove mamice v vojniški učil-
nici iz barvnega papirja, lepila in lesa izdelovali različne ro-
žice. Spretni prsti so izdelali spominčice, tulipane, narcise, 
zvončnice, mačice, vijolice in še mnogo drugih cvetlic. Otroci 
so se naučili vsak svojo kratko pesmico in v rokah držeč vsak 
svoj cvet pogumno in lepo deklamirali, kar so se naučili. 
Ena izmed šestnajstih pesmic se glasi:
JAZ SEM VIJOLICA, 
SKRITA V TRAVI,
VENDAR LEPO DIŠIM
PO CELI DOBRAVI.
TUDI ČE V DOMU STA
SKRB, DELO SAMAM
V NJEM VSE DEHTI,
SAJ JE TU MAMA.
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Prvošolka Maja je nastop po glasbeni plati popestrila z igra-
njem na »sintesajzer«.

Gospa Gorenak je tudi tokrat velikodušno priskočila na po-
moč in doma izdelala lične majhne pomanjšane rožice iz pa-
pirja, ki so jih otroci po nastopu podarili svojim mamicam. 
»Pisan šopek prvošolcev« je privabil nasmeh na lica tako po-
nosnim staršem kot vsem, ki so spremljali njihov zares lep 
nastop.

S. M.

MATERINSKI DAN V ČREŠNJICAH
Mesec marec ponuja priložnost, da se zahvalimo staršem, še 
posebno mamicam, za vse kar dobrega storijo za svoje otro-
ke. Člani društva KuŠt iz Črešnjic smo tokrat vsem mamicam 
pripravili presenečenje. 26. 3. 2006 smo izvedli kratek kul-
turni program, ki je nosil vonj po težko pričakovani pomladi. 
Z lepimi recitacijami smo se trudili polepšati njihov naporen 
vsakdan. V zahvalo za vso ljubezen, ki nam jo izkazujejo, pa 
smo vsaki mamici podarili tudi šopek pomladanskega cvetja, 
ki smo ga sami nabrali po okoliških travnikih in gozdovih. 
Na njihovih obrazih je bilo razbrati veselje in ganjenost, saj 
so nekatere med njimi tudi zajokale.

Aleksandra Zazijal

V petek, 31. 3. 2006, v Vojniku premiera komedije SUMLJI-
VA OSEBA
Odrasla dramska skupina KUD F. Prešeren Vojnik je v petek 
zvečer nasmejala občinstvo s premiero komedije SUMLJIVA 
OSEBA Branislava Nušiča, v režiji Igorja Žužka.

V. S. 

DELAVNICA IZDELKOV IZ LIČJA - 31. marca 2006
Turistično društvo Nova Cerkev je v petek ob 16.00 uri, v 
prostorih Osnovne šole v Novi Cerkvi organiziralo delav-
nico izdelovanja izdelkov iz ličja. Delavnico je vodila Irena 
Krajnc, pomagale so še ostale vešče »strokovnjakinje« za to 
področje.

V. S.

TURIZEM

19. marca TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO opa-
zovalo sončni vzhod s Špičastega vrha.
Zbudi se! Vstani! Postani znova človek! Jutro je, sonce 
vzhaja, ti pa ga niti ne opaziš.
(Phil  Boshmans)

Tako smo si rekli člani TD Frankolovo v nedeljo, 19. marca, 

ki je bila najbližja prvemu pomladanskemu dnevu in v ranem 
jutru, ko smo na zbirališču pri križu v Lipi, v sencah prepo-
znavali drug drugega. Jasno, toda mrzlo jutro je nakazovalo 
krasen dan.  Četica 20 pohodnikov je krenila po poti, ki jo 
je prekrival še sneg, proti Špičastemu vrhu. Med pogovorom 
in smehom sploh nismo čutili napora pri vzponu. Na levi se 
je od nas poslavljala luna, na desni pa je lepo žarela jutranja 
zarja. 

Vrh … Kako lepo. Škrlatno-rdeča krogla je počasi prihajala 
na nebo in nas pozdravljala. Nekaj trenutkov smo ostali brez 
besed. Krasna je veličina narave. Vsakemu na dosego roke, 
zastonj. Mi pa si tako redko vzamemo čas, da to lepoto uži-
jemo. Še skupen posnetek, seveda, tudi tako  lahko delček 
ujamemo v lep spomin. 

I. B.

GASILSTVO

11. marca – OBČNI ZBOR PGD LEMBERG
V prostorih Gasilskega doma Lemberg je v soboto, 11. 3. 2006, 
potekal redni Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva 
Lemberg. Poročila o delu so podali: predsednik Franc Med-
ved, poveljnik Simon Božnik, blagajničarka Marija Škoflek 
in nadzorni odbor. Predstavljen in sprejet je bil plan dela ter 
finančni načrt za leto 2006.

V. S. 

APRIL

DOGODKI

AKCIJA ČIŠČENJA OKOLJA
V soboto, 1. aprila, je potekala vsakoletna akcija čiščenja 
okolja v KS Vojnik in Nova Cerkev.
V KS Frankolovo pa en teden kasneje, v soboto, 8. aprila. V 
akcije so se vključila društva in organizacije, člani svetov KS 
ter vse šole.

V. S.

6. aprila potekala delavnica: ENERGETSKA ZASNOVA 
OBČINE VOJNIK
V četrtek, 6. 4. 2006, je v prostorih Gostilne Lovec v Vojniku 
potekala Delavnica o možnostih financiranja ukrepov ener-
getskih zasnov v Sloveniji: »Energetska zasnova občine Voj-
nik«. Predstavljene so bile različne vrste financiranja ukre-
pov za povečano učinkovito rabo in obnovljive vire energije 
v občini, in sicer financiranja v privatnem in javnem sektorju 
ter ločeno za gospodinjstva. Delavnica je del projekta CER2 
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in RES market places, ter financirana s sredstvi EU iz pro-
grama INTERREG IIIB in EIE. Organizatorji delavnice pa: 
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o., Ljubljana, 
Arsenal research, Avstrija in Občina Vojnik.

V. S.

KMETIJSTVO

4. aprila 2006 – predstavitev RAZVOJNEGA PROGRAMA 
PODEŽELJA
V torek, 4. 4., je Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
organiziralo okroglo mizo o razvoju podeželja za program-
sko obdobje 2007-2013 v Strahinju pri Naklem. Predstavljen 
je bil tudi razvojni program podeželja »RAZNOLIKOST PO-
DEŽELJA« občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Predstavni-
ki MKGF so seznanili s priložnostmi novega programskega 
obdobja. Predstavljene so bile tudi izkušnje avstrijske regi-
je Carnica Rož pri upravljanju programa Leader v obdobju 
2000-2006.

M. S.

KULTURA

5. APRILA POTEKALA OBMOČNA REVIJA ŠOLSKIH 
ZBOROV »PESEMCA«
V sredo, 5. 4. 2006, je bila v Narodnem domu v  Celju območ-
na revija , kjer je sodelovalo 21 osnovno- in srednješolskih 
zborov iz Celja in okolice z okoli 900 pevcev. OŠ Vojnik  je 
sodelovala na popoldanskem koncertu z Otroškim pevskim 
zborom, na večernem pa z Mladinskim pevskim zborom.  Po-
trebno je bilo izvesti tri skladbe. Ocenjevalec poda pismeno 
oceno in predlaga zbore za regijsko tekmovanje. Ta revija je 
tradicionalno zelo kvalitetna v državnem merilu. Otroci so 
se sodelovanja veselili in vaje vzeli zelo resno. Imeli so tudi 
intenzivne pevske vaje. To je predpriprava za nastope na Če-
škem, kamor gredo od 11. do 14. maja 2006. Zbora kvalitetno 
vodi Emilija Kladnik Sorčan.

Milena Jurgec
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15. SREČANJE NARODNOZABAVNIH ANSAMBLOV “OSTANIMO PRIJATELJI”, 
Frankolovo, 9. april 2006
Vsakoletno srečanje narodnozabavnih ansamblov, letos že 15 po vrsti, organizira PD “Anton Bezenšek”, Franko-
lovo. Prireditev je vedno dobro obiskana, kar je dokaz, da je, kljub obilici podobnih prireditev, ena bolje organi-
ziranih. Dodatno za to poskrbi tudi pisan izbor  ansamblov, tudi takih, ki danes v svetu narodnozabavne glasbe 
največ pomenijo, pravo podobo pa prireditvi daje tudi nova večnamenska dvorana z odrom, ki je bila dograjena 
v prejšnjem letu.

Tudi letos so za dobro vzdušje poskrbeli ansambli Unikat, Francija Zemeta, Dori, Ptujskih 5, Zupan, Modrijani, 
Rubin, Vitezi Celjski, Korenine in Sredenšek, vabilu pa se je odzval tudi Hišni ansambel Avsenik z Gregorjem 
Avsenikom, za humor je skrbel Klemen Košir, prireditev pa je, kot vedno zadnja leta, povezoval Tone Vrabl.
Naj za zaključek omenim še to, da je prireditev eden glavnih virov financiranja Prosvetnega društva oziroma Mo-
škega pevskega zbora, ki se prav v letošnji sezoni zopet pripravlja na zelo pomembno gostovanje v tujini.

Elči Gregorc

Kroniko pripravila: Valerija Svetel
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Ko najmanj pričakuješ,
se zgodi tisto, kar si nihče ne želi,

nesreča ti uniči dom,
bolečina v srcu znajde se in dvom ...

Takrat spoznaš, da nisi sam,
čeprav ne veš, ne kod, ne kam,

a dobri te ljudje obkrožajo,
z delom in darovi ti pomagajo,

takrat šele spoznaš,
da veliko dobrih src okoli sebe imaš.

Iskreno se zahvaljujemo 
• Igorju Širovniku iz Trnovelj za vsa dela, ki jih je 
 opravil pri obnovi našega stanovanja.
• Sajonari Čretnik za nudenje nadomestnega doma v 
 času, ko je bilo naše stanovanje pogorišče.
• Stanovalcem blokov na Keršovi 3 in Parmovi 1, ki 
 so nam pomagali z denarnimi prispevki.
• Ireni Andrini za zbiranje denarne pomoči in vsem 
 darovalcem, ki so ji znali prisluhniti in so ji zaupali.
• Vsem, ki so primerno odreagirali in poklicali 
 Center za obveščanje v Celju.
• Gasilcem PGD Vojnik za hitro posredovanje, da se 
 požar ni razširil in zahteval človeških žrtev ter 
 članom PGD Nova Cerkev za njihovo pomoč.
• Občini Vojnik, Suprastanu, Maji Spasič, Centru za 
 socialno delo Celje in Župnijski Karitas Vojnik za 
 denarno pomoč.
• Sorodnikom za denarno in drugo pomoč. 
• Osnovni šoli Vojnik za pomoč Tilnu.
• Novemu tedniku in Radiu Celje ter novinarki 
 Rozmari Petek.
• Rafku Pušniku za opravljena zidarska dela.
• Nogometnemu klubu za brezplačne Tilnove treninge
• Vsem, ki ste nam kakor koli pomagali.
Vsem se iz srca zahvaljujemo za izredno hitro in prijazno po-
moč!

Marija, Jožica in Tilen Piskule

POHVALA
Nesreča hitro pride in včasih ostaneš sam. Piskuletovi niso 
ostali sami, saj je za to poskrbela gospa Milena Modrijančič. 
Želje staršev učencev 3. a razreda, kakor tudi svoje želje, je 
posredovala vodstvu šole. Celoten kolektiv OŠ se je odzval 
izredno humano, zato vsi zaslužijo iskreno pohvalo!
     Starši učencev 3. a razreda

ŽUPNIKOVA ZAHVALA

Dragi vojniški farani!

Na začetku letošnjega postnega časa sem Vas pisno zaprosil 
za pomoč pri obnovi našega, skoraj tristo let starega, vojni-
škega župnišča. Hvaležen sem Vam, da ste se moji prošnji 
odzvali. Stavba je kot ogledalo na očeh vseh in vsak lahko 
vidi, kam je šel njegov prispevek. Z željo, da bi obnovljeni 
ŽUPNIJSKI DOM služil svojemu namenu in da bi mimo nje-
ga radi prihajali ob nedeljah v božjo hišo, Vam vsem želim 

blagoslovljeno veliko noč.
Hvala Vam in vsem tistim, ki ste trkali na vrata in pobirali 
darove.
Z blaženim Slomškom Vam kličem: KAR SE S SRCEM DA-
RUJE, SE PRI BOGU V NEBESIH ZAPISUJE.

Vaš župnik
Anton Perger
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Prišla je nova pomlad
preko Tebi ljubih trat.
Slika s cvetjem stopinje je prekrila,
ki nekoč si Ti jih naredila,
kaplje znoja je že zdavnaj skrila,
saj Ti se več ne boš vrnila.
Zdaj angeli pojo Ti tam,
od koder več ne moreš k nam,
a z dobroto, ki si jo delila
si v naša srca se vselila.

ZAHVALA 

MARIJA JOŠT
(2. 2. 1925-24. 3. 2006)

Ob slovesu naše drage sestre in tete se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam poma-
gali, darovali za svete maše ali druge namene, ji prinesli cvet-
je in sveče ter jo pospremili k večnemu počitku.
Najlepša hvala vsem, ki ste jo obiskovali v času njene bolezni 
v Špesovem domu. Posebna zahvala gospodoma Antonu Per-
gerju in Francu Breclu za lepo opravljen obred.
Hvala gospe Mileni Jurgec za poslovilne besede.
Še enkrat hvala vsakemu in vsem za vse, kar ste dobrega na-
redili za njo.

Fanika in vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
                                  (S. Makarovič)

Z A H V A L A

V 98 letu nas je v tihi žalosti za ved-
no zapustila predraga mama, stara 
mama in prababica

PAVLA SUHOLEŽNIK
iz Višnje vasi 38, Vojnik

Ob hudih trenutkih, ko se življenje ustavi in ko se zdi, da 
naprej ni več poti, se človek zave, da kljub tako veliki izgubi 
vendarle ni sam. Zato se ob vsem tem želimo zahvaliti vsem, 
ki so kakor koli pomagali z besedami in dejanji. Še posebej 
bi radi izpostavili izredno in vedno velikodušno pomoč dr. 
Stevana Đorđevića, ki je tolikokrat pripomogel k temu, da 
je mama dočakala to častitljivo starost. Vemo, da beseda ni 
dovolj, a vsega tega se ne da opisati z besedami, niti ni tega 
mogoče ovrednotiti. Naj bo samo zahvala in hvaležnost ti-
sto, kar lahko ta trenutek damo. Hvala obema patronažnima 
sestrama – gospe Vesni in gospe Karmen ter sestri Stoji za 
nesebično pomoč. Zahvala velja tudi gospodoma župniku 
Tonetu Pergerju in kanoniku Janezu Lesniku za lepo mašo 
in pogrebni obred, za vse obiske in tople besede, ki sta jih 
izrekla in so naši mami tako veliko pomenile. Enako hvala 
pevcem v cerkvi, pevcem in govornici gospe Kos ob grobu, 
Pogrebni službi Raj in vsem, ki so se v tako velikem številu 
poslovili od nam drage mame. 
Vsem, ki ste v teh dneh sočustvovali z nami in nam na kakr-
šen koli način pomagali, darovali sveče, darove v cerkvi, še 
enkrat lepa hvala. 
Naša draga mama, stara mama in prababica – dobrota vašega 
srca za nas nikoli ne bo pozabljena in v naših srcih za vedno 
bo ohranjena. 

Vsi njeni

V SPOMIN

V SPOMIN FRANCIJU ŠPESU

Ko se življenje prične,
takrat nihče ne ve,

kaj vse zapisano
na koncu v tem življenju bo.

Veselje, srečo in radost
prinaša vsakemu mladost,

a če je kdaj hudo,
mladost premaga to lahko.

Vojne čas je bil zapisan,
trpljenja, strahu čas ne izbrisan,

a kljub temu ostalo je
prijazno in delovno srce.

Odločil se je on tako,
da dal bo občini zemljo,

da dom postavi tamkaj se
za starejše, za bolne in osamljene.

Dom res so tu zgradili,
mnogi so se ga že veselili,

a Franci se je poslovil,
saj življenjsko delo je spolnil.

Spomin ostal še dolgo bo
na idejo, željo Frančkovo,

da Vojničani tukaj dom bi imeli,
kjer zadnja leta v miru bi živeli.

V SPOMIN NADI LIPOVŠEK

Med cvetočimi tratami bila je doma
drobcena deklica vesel'ga srca,

pošteno in delovno postala dekle,
ki znanja veliko nabralo si je.

Ljubezen prinesla je mnogo sadov,
njena družina je bil blagoslov,
skrbela zelo za sinove je vse,

najmlajši pa srečo povečal je še.
Duhovniško službo si on je izbral,
služabnik je božji v svet se podal,

spremljal povsod ga je njen blagoslov,
molitev in pesem domačih zvonov.
Zdaj tiho in mirno od tod je odšla,
zdaj nič več čakala ne bo jih doma,

a z molitvijo njeno je dom zaznamovan,
kot duhovnikov dom bo vedno poznan.

Milena
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VPIS OTROK V VRTEC 
MAVRICA VOJNIK

Uradni vpis otrok v vse enote Vrtca Mavri-
ca Vojnik bo od 10. do 21. aprila 2006. 
Vpis bo potekal v centralni enoti v Vojni-
ku vsak delovni dan od 7.00 do 15.00, v 
sredo od 7.00 do 17.00. Vabljeni!

Izpostava Celje
Trnoveljska c. 2, 3000 Celje
Tel.: 03 490-75-80, 490-75-82 Fax: 03 491-64-80
E-pošta: vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

SUBVENCIJE 2006

Kmetijska svetovalna služba Celje ugotavlja, da se še kar pre-
cej kmetov ni prijavilo na izpolnjevanje oz. elektronski vnos 
zbirne vloge za neposredna plačila 2006.
Kmetijska svetovalna služba Celje zato poziva vse, ki se do 
sedaj še niste prijavili, da to storite čim prej, in sicer na tel. 
št.: 
 03/ 490-75-80
 03/ 490-75-81
 03/ 490-75-82
 03/ 490-75-84
Le tako se bomo izognili gneči v zadnjih dnevih subvencijske 
kampanje, ki se zaključi 15. maja 2006.

KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA CELJE

Območna obrtna zbornica Celje
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
Predsednik: Miran Gracer
Sekretarka: Martina Rečnik
Samostojna svetovalka: mag. Tatjana Štinek
Strokovni sodelavki: Natalie Furek 
                                    Simona Zupanc
tel: 00386 (0)3 545-16-07, 545-26-38
fax: 00386 (0)3 545-10-26
mail:tatjana.stinek@ozs.si
http://www.ozs-celje.si

Območna obrtna zbornica Celje združuje1400 članov na po-
dročju Mestne občine Celje, občin Vojnik, Dobrna in Štore. 
Sodelujemo z vsemi nosilci podpore podjetništvu na lokal-
nem, regionalnem in državnem nivoju, z namenom še več-
jega doprinosa k razvoju podjetniškega okolja. 
Pred nami je leto novih izzivov in nalog, ki smo si jih zastavi-
li, da bi našim članom in lokalnemu okolju čim bolj olajšali 
dostop do storitev zbornice, informacij ter pridobivanja no-
vih in nadgrajevanja obstoječih znanj.
V januarju 2006 smo začeli s projektom Informiranje lokal-
nega okolja. Ne samo, da naši člani enkrat mesečno prejema-
jo tiskane Informacije, sedaj imate možnost tedenskega pre-
jemanja elektronskega biltena Moj spletni priročnik na svoj 
elektronski naslov. Priročnik vsebuje tedensko aktualizirane 
javne razpise, spremembe v zakonodaji, pomembne dogodke 

in novice iz lokalnega okolja. Poleg tega vam spletne strani 
zbornice omogočajo dostop do navedenih informativnih bil-
tenov skupaj s publikacijo Dober dan, partnerstva, ki pa je 
namenjena predvsem občinam in institucijam.
Pri nas imate možnost pridobivanja informacij o ustanavlja-
nju gospodarskih družb in vpisu samostojnega podjetnika v 
Poslovni register Slovenije, o pogojih za opravljanje dejavno-
sti, pridobitve in spremembe licenc, pridobitve mojstrskega 
naziva, informacije, povezane s pridobivanjem finančnih 
sredstev, z obstoječo zakonodajo in vsem, kar je povezano 
z ustanovitvijo, s poslovanjem, prenosom in prenehanjem 
gospodarskih subjektov. Prav tako redno izvajamo usposab-
ljanja, izobraževanja in svetovanja, tako na strokovnih po-
dročjih, kot na področjih, povezanih s spremembami v zako-
nodaji. Za naše člane organiziramo strokovna in neformalna 
srečanja, obiske sejmov in strokovne ekskurzije.
Aktivno se vključujemo tudi v razvojno naravnane projek-
te in programe. Sodelujemo tudi pri pripravi Regionalnega 
razvojnega programa savinjske statistične regije za obdobje 
2007-2013 prav na segmentu, ki je izrednega pomena za raz-
voj regije: na področju človeških virov in podjetništva.
Navedene aktivnosti so priložnost, da se povežemo v skup-
nih interesih ter dosežemo skupaj tisto, kar je posamezniku 
nedosegljivo. Prednostna naloga pa je, da vam v največji meri 
nudimo podporo pri konkretnih izzivih, s katerimi se sooča-
te pri svojem vsakdanjem delu. 
Dobrodošli!

mag. Tatjana Štinek

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV
organizira izlet na Slovaško v BRATISLAVO, ki bo v sobo-
to, 6. maja 2006. 
Odhod avtobusa ob 5. uri iz Nove Cerkve. Vožnja skozi Ma-
ribor, Gradec, proti Dunaju in naprej do Bratislave. Ogled 
Devinskega gradu. V samem mestu se bomo povzpeli na 
mestni grad. Spust do starega mesta in sprehod skozi staro 
mesto mimo ostankov srednjeveškega obzidja, Martinove 
katedrale, do mestnih vrat, Michalovega stolpa in Mozar-
tove palače, kjer je nekaj časa živel slavni skladatelj, Mestne 
hiše. Prosto za potep po mestu, za posedanje ob kavi ali pivu, 
nakupovanje.
Prijave: Marjana Božnik, tel.: 5772-949.
CENA: pri udeležbi 45 ali več oseb 7.300 SIT, pri udeležbi 
40 oseb 8.300 SIT, otroci do 12 let plačajo polovično ceno. 
Doplačilo za kosilo cca 14 na kraju samem.
Lep turistični pozdrav z željo, da se nam pridružite.

Lea Sreš, predsednica TD; Zvezdana Gal, tajnica TD

PRIZNANJE GRAJSKEGA VRTNARJA 

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO vabi vse krajane, 
ki imate radi lepo urejen dom in njegovo okolico, predvsem pa seve-
da rože, da sodelujete v akciji.
V jesenskem času bomo s priznanjem GRAJSKEGA VRTNARJA na-
gradili posebej izvirne nasade cvetlic, takšne, malo drugačne. 
Vabimo vas, da ste pri spomladanski zasaditvi še posebej kreativni. 
Letos bomo ocenjevali zanimive zasaditve skalnjakov, škarpnikov 
in nabrežin. Da bi si lahko delo vaših ali sosedovih pridnih rok ogle-
dali tudi krajani, ki ne živijo v vaši neposredni bližini, vas vabimo k 
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sodelovanju. Ko se bo vaš ali sosedov skalnjak odel v najlepše barve 
in cvetove, ga prosimo, fotografirajte in fotografijo pošljite na na-
slov TD Frankolovo. Če pa boste kjer koli drugje v KS Frankolovo 
opazili zanimiv nasad rož, pa nas o tem obvestite na tel. TD št. 031 
522-335, vse ostalo bomo uredili mi. Že vnaprej se vam zahvaljuje-
mo za sodelovanje in vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha pri 
negi cvetlic. 

 Z. V.

V Vojniku, na Prušnikovi 7, oddajam v najem samostojni objekt za 
poslovne namene. Objekt je v dveh etažah, zgornji del je mansarda, 
skupna površina je okoli 100 m2. Stranka si lahko prostore uredi v 
zaključni fazi po svoji želji. Vložek se upošteva pri najemnini.
Telefon: 57-72-529.

ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVSTVENE POSTAJE 
VOJNIK – DOBRNA
Telefon ZP Vojnik: 780-05-00
Telefon ZP Dobrna: 780-05-40
V DOPOLDANSKEM ČASU:  7.30–14.30
V POPOLDANSKEM ČASU:  12.30–19.30
OB PETKIH:    7.30–13.30
OB SOBOTAH: (samo ZP Vojnik)  7.00–12.00
V popoldanskem času ordinirajo zdravniki v ZP Vojnik ob nasled-
njih dnevih:
PONEDELJEK: prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
TOREK:  Stevan Đorđević, dr. med.
ČETRTEK: Alenka Rak, dr. med.
V ZP Dobrna:
PONEDELJEK: Pantelija Pantoš, dr. med.
Naročanje na obisk pri zdravniku in informacije:  13.00–14.00
 Prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
 Predstojnica ZP Vojnik – Dobrna

DEŽURNA SLUŽBA V ZD CELJE
Gregorčičeva 5, CELJE
DEŽURNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 5434-000
NUJNA MEDICINSKA POMOČ  5434-211
REŠEVALNA POSTAJA    112
OB DELAVNIKIH OD 17. DO 7. URE ZJUTRAJ
OB SOBOTAH OD 12. URE DO PONEDELJKA
IN OB PRAZNIKIH 24 UR

ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE AMBULANTE – IGOR PRAZNIK, 
dr. med. specialist medicine, Keršova 2, Vojnik, telefon: 57-73-504, je 
naslednji:
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.30–13.00
Sreda: 13.00–18.00
Petek: 7.30–12.30 

LEKARNA VOJNIK, Keršova 1, telefon 78-00-080
Delovni čas 
Ponedeljek–petek: 8.00–18.00
Sobota:  8.00–12.00
V nočnem času je dežurstvo v Lekarni center Celje, 
Stanetova ulica 13.
POGREBNA SLUŽBA RAJ
Arclin 21 a, 3212 Vojnik
Telefon: 78-12-800
Fax: 78-12-801
Delovni čas:
Ponedeljek–petek: 7.00–14.00
Dežurna služba 
031 648-106 /24 ur na dan
KNJIŽNICA VOJNIK, 
Prušnikova 5, telefon 426-15-76
Delovni čas 
Ponedeljek in petek: 12.00–18.00 
Torek in četrtek:    9.00–14.00

E-KNJIŽNICA V VOJNIKU
Delovni čas
Ponedeljek in petek:  12.00–18.00 
Torek in četrtek:     9.00–14.00
Sreda:    11.00–19.00 (vhod zadaj)
Podaljševanje izposojnih rokov in rezervacije prek interneta: 
http://www.ce.sik.si/cobiss.htm
Podaljšanje izposojnih rokov prek telefonskega odzivnika: 
01 563 4909 in 031 90 90 09

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK, Celjska cesta 17, VOJNIK
Tel.: 5772-616
Uradne ure: vsako sredo in petek, 9.00–12.00
POŠTA VOJNIK, 
Celjska cesta 10, telefon 780-41-21
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.00–18.00 
(malica 9.30–10.00 in 15.30–16.00)
Sobota: 8.00–12.00
POŠTA NOVA CERKEV, 
Nova Cerkev 22, telefon 780-41-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00–14.00 (malica 9.30–10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00
POŠTA FRANKOLOVO, 
Frankolovo 8, telefon 780-16-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00 
(malica 9.30–10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00
POŠTA ŠKOFJA VAS, 
Telefon: 423-60-10, Fax: 423-60-14
Delovni čas
Od ponedeljka do petka: 8.00–17.00 
(malica 9.30–10.00)
Sobota: 8.00–12.00
DOM STAREJŠIH OBČANOV, ŠPESOV DOM
Cesta v Tomaž 6/a, Vojnik
Telefon: 780-42-00
Vse informacije lahko dobite vsak delovni dan v sprejemni pisarni 
osebno ali po telefonu.
BANKA CELJE ENOTA VOJNIK, Celjska cesta 29
Telefon: 780-45-00 
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.30–11.30 in 14.00–17.00

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Tel.: 781-40-56, fax: 781-40-57
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV 
Tel.: 781-20-50, fax: 5772-230
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Tel.: 780-06-35, fax: 780-06-37
TURISTIČNE INFORMACIJE:
ZAVOD CELEIA CELJE, Krekov trg 3, Celje 
Telefon: 42-87-930
Ponedeljek-petek: 8.00–16.00
TIC CELJE, Krekov trg 3, Celje
Tel.: 42-87-936 
Ponedeljek–petek: 9.00–17.00 
Sobota: 9.00–13.00 
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik
Telefon: 78-00-622 / Mojca
SPREJEMNO-INFORMACIJSKA PISARNA VOJNIK
UPRAVNE ENOTE CELJE, Keršova 8, 3212 VOJNIK
Telefon: 78-00-631, fax: 78-00-632
Uradne ure
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Ponedeljek in torek: 8.00–12.00 in 13.00-15.00 
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00-17.00
Petek: 8.00–13.00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN DOBRNA, VITANJE, VOJ-
NIK IN ZREČE
Keršova 8, 3212 Vojnik, tel.: 7800-638 vsak ponedeljek od 8.00 do 
10.00
AKTIV DRUŠTVA INVALIDOV VOJNIK, Keršova 8, Vojnik
Uradne ure vsako sredo od 9.00 do 10.00 - v prostorih Občine Vojnik
ŽUPNIJSKI URAD VOJNIK, Murnova 4, Vojnik, 
Tel.: 577-23-14
ŽUPNIJSKI URAD NOVA CERKEV, Nova Cerkev 19, Nova Cerkev 
Tel.: 5772-303
ŽUPNIJSKI URAD FRANKOLOVO, Frankolovo 5, FRANKOLOVO, 
Tel.: 5774-743
ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
Po 17.00 na tel.št.: 546-13-92 – Darinka PRELOŽNIK
ŽUPNIJSKA KARITAS FRANKOLOVO
Po 17.00 na tel.št.: 781-41-71 –Štefka OCVIRK
ŽUPNIJSKA KARITAS NOVA CERKEV
Po 17.00 na tel.št.: 577-87-46 – Katica PEŠAK
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE
Nova lokacija: Kidričeva 3, (stara tehnična šola, nasproti vojašnice na 
Mariborski c.)
 3000 CELJE; e-pošta: celje.ozrk@rks.si
Telefonske številke: tajništvo 03/42-52-562, 42-52-563, fax: 42-52-561
URADNE URE:
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.00–15.00
Sreda: 7.00–17.00
Petek: 7.00–13.00.
Vloge za prehrano se urejajo ob sredah od 8.00 do 12.00
POLICIJSKA POSTAJA CELJE
PISARNA VOJNIK, Keršova 12, Tel.: 5772-022
URADNE URE 
TOREK: 9.00–13.00 
ČETRTEK: 15.00–18.00
V primeru odsotnosti policista pokličite Policijsko postajo Celje, tel. 
5482-110, v nujnih primerih pa 113.
ELEKTRO VOJNIK – DEŽURNA SLUŽBA 
Uradne ure vsak delovnik: 7.00–8.00
Tel.: 041-387-028 ali tel./fax: 5772-030
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
Naslov: Prešernova 22, Celje
Telefon: 03/4275-100
Fax: 03/4275-173 
URADNE URE
za nevabljene stranke: 
- ponedeljek: 9.00–12.00
- sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.30
- petek: 9.00–12.00
v sodnem registru: 
- ponedeljek–petek: 9.00–12.00
- ponedeljek in sreda tudi: 14.00–16.30 
strokovna služba brezplačne pravne pomoči (Prešernova 20): 
- ponedeljek: 9.00–12.00
- sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.30
- petek: 9.00–12.00
KRIZNI CENTER ZA MLADE: 
telefon 493-05-30 /24 ur na dan
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE, 
Kosova 7, Celje, kontaktna oseba vodja zavetišča Zdenka Zrinski, mbt: 
041 563-165,
040 786-794, 492-95-38
DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA: 
telefon 492-63-57 
- svetovalni telefon: 

 ponedeljek–petek: 9.00–11.00 in 15.00–17.00 
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE: 
telefon 425-63-00 in 425-63-18
Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00 
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00 
Petek: 8.00–13.00 
JAVNI ZAVOD SOCIO, Stanetova 4, Celje
Telefon: 492-40-42
Uradne ure: od ponedeljka do petka: 9.00–11.00
MATERINSKI DOM
Informacije na telefon: 492-10-14 
DRUŠTVO OZARA CELJE: 
pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju: 
Krekov trg 3, Celje, telefon: 492-57-50
- uradne ure v ponedeljek, sredo, petek: 13.00–15.00
- delovni čas: ponedeljek–petek: 8.00–16.00 
SOPOTNIK SOS : 
pomoč ljudem v stiski, tel.: 080-22-23 /24 ur na dan

19. TRADICIONALNI PUSTNI KARNEVAL 
V NOVI CERKVI

V soboto, 25. februarja 2006, je bil v Novi Cerkvi 19. TRADICIONAL-
NI PUSTNI KARNEVAL pod vodstvom Prostovoljnega gasilskega 
društva Nova Cerkev, v sodelovanju z društvi in organizacijami v ob-
čini Vojnik.
Priprave za karneval so se pričele že v začetku meseca januarja z zbira-
njem raznih idej, aktualnosti po svetu, državi, občini, KS in drugod.
V pustni povorki je sodelovalo preko 510 udeležencev, ki so opravili 
ogromno prostovoljnih ur, da so pripravili vozove, avtomobile in razne 
maske. Karneval je pritegnil številne gledalce.
Iskrena hvala Občini Vojnik in županu Benu Podergajsu za pokrovi-
teljstvo karnevala. Hvala Prostovoljnim gasilskim društvom Vojnik, 
Frankolovo, Nova Cerkev, Socka, Lemberg in Dobrna, Godbi na pi-
hala Nova Cerkev, učiteljicam in učencem Podružnične osnovne šole 
Nova Cerkev, Osnovne šole Vojnik, Frankolovo, vzgojiteljicam Vrtca 
Mavrica iz Vojnika ter staršem otrok, Turističnemu društvu Nova 
Cerkev, Kulturno-turističnemu društvu Dedni Vrh, Vinogradniškemu 
društvu iz Vojnika, Krajevni skupnosti Frankolovo, dramski skupini 
pri Kulturnemu društvu Vojnik, Planinskemu društvu Vojnik, Smučar-
skemu društvu Vizore, Branetu Mirtu iz Šmarjete s sodelavci, Davorju 
Goričanu iz Socke s sodelavci, Ivanu Močeniku iz Socke s sodelavci, 
Mileni in Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve, Rajku Lazniku iz Landeka, 
Jožetu Strenčanu z Lave, Blažu Pekošaku iz Nove Cerkve, Božu Jurku 
z Dobrne, Ranču Kaja in Grom iz Razgorja, Ireni in Jakobu Krajncu 
iz Nove Cerkve, Francu in Janezu Polenšku ter krajanom iz Novak, 
Francu Kotniku iz Socke, Karlu Blazinšku in krajanom iz Vin, Rudiju 
Rudniku iz Celja in Jožetu Rezarju iz Leskovca, vodji redarske službe 
Matjažu Ževartu iz Nove Cerkve s sodelavci, vodji razporeda povorke 
Ivanu Jezerniku iz Nove Cerkve s pomočniki, prevoznikom: Romanu 
Cehnerju iz Vizor, Francu Založniku iz Selc in Branku Pušniku iz Lo-
krovca za prevoze. Hvala tudi ansamblu Primoža Založnika. Posebna 
zahvala gre podjetju Ceste mostovi Celje, predsedniku uprave Marjanu 
Vengustu za izposojo in postavitev tribun za gledalce. Za izposojo va-
rovalnih ograj pa se zahvaljujemo Policijski postaji Celje in Združenju 
šoferjev in avtomehanikov Celje.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za sodelovanje in 
pomoč pri izvedbi karnevala z željo, da se v prihodnjem letu na 20. 
jubilejnem pustnem karnevalu zopet organiziramo.

Fotoreportaža karnevala na predzadnji in zadnji strani.

Slavko Jezernik, vodja karnevala
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Na velikonočni ponedeljek, 17. 4. 2006, ob 10.00
vas vabi TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO NA VELIKONOČ-
NI POHOD NA STOLPNIK. Zbrali se bomo ob 10.00 pred cerkvijo na 
Frankolovem in krenili po že ustaljeni poti proti Stolpniku. Upajmo, da 
bo sonce že prijetno grelo in bomo lahko nemoteno uživali v lepotah na-
rave in v prijetni družbi.

V četrtek, 20. 4. 2006, ob 19.00
bo v prostorih Doma upokojencev v Vojniku občni zbor stranke Desus. 
Vsi, ki želite dodatno prispevati k našemu delu, danes in v prihodnje, 
vljudno vabljeni.

V soboto, 22. 4 2006, ob 19.30
bo v Kulturnem domu v Vojniku LETNI KONCERT OB 70-LETNICI 
DELOVANJA MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD France Prešeren 
Vojnik. Vabljeni!

V sredo, 26. 4. 2006, ob 19.30
Občina Vojnik in krajevne organizacije ZB NOB Vojnik, Frankolovo, 
Nova Cerkev vabijo na osrednjo prireditev ob dnevu upora proti okopa-
torju, ki bo v Kulturnem domu Vojnik.

V nedeljo, 30. 4. 2006, ob 15.00
vas TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO vabi na CVETLIČNI SE-
JEM, ki bo v parku pri graščini. Kot vsako leto boste tudi letos prejeli eno 
rožico. Pripravljamo tudi družabne igre pod vodstvom humoristke Pepe 
in srečelov. Pridite, dobra volja in smeh sta še vedno najcenejši zdravnik.

MAJ
V soboto, 6. 5. 2006
bo potekal Občni zbor VINOGRADNIŠKO - VINARSKEGA DRUŠTVA 
OBČINE VOJNIK v Kulturnem domu Vojnik. Na občnem zboru bo tudi 
razglasitev rezultatov ocenitve vin letnika 2005 s podelitvijo diplom.

V soboto, 20. 5. 2006, ob 19.00
Vabljeni na letni koncert MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PD A. B. 
FRANKOLOVO z gosti iz Bolgarije. Koncert bo v cerkvi Sv. Trojice na 
Gojki. 

V soboto, 20. 5. 2006, ob 15.00
VETER V LASEH letos tudi v Vojniku.
V okviru vseslovenske akcije na pobudo 
Občine Vojnik KK Vojnik v soboto, 20. 
maja ob 15. uri organizira tekmovanje v 
košarki, ki bo na zunanjem ali notranjem 
igrišču OŠ Vojnik, odvisno od vremena.
KATEGORIJE: udeleženci od 10 do 12 
leta, od 13 do 15 leta in udeleženci nad 15 
let starosti. Ekipo sestavljajo 3 igralci + 1 
rezerva, ves čas igranja mora v ekipi na-
stopati najmanj ena ženska predstavnica 
iste ekipe. Informacije in prijave na tele-
fon 031 564-115.

V nedeljo, 21. 5. 2006
bo v Novi Cerkvi ZAKLJUČNA PRIRE-
DITEV ob zaključku projekta TEDEN 
PRIJAZNOSTI IN DOBRIH DEJANJ V 
OBČINI VOJNIK, ki bo potekal v mese-
cu cvetočih dreves in zelenih travnikov, v 
dneh od 15. 5. do 19. 5. 2006.

V nedeljo, 21. 5. 2006
Društvo Talon Frankolovo prireja SPOMLADANSKI KRAMARSKI SE-
JEM s predizborom mladih harmonikarjev za Pohorsko coklo, ki bo v 
nedeljo dopoldne na prireditvenem prostoru v parku pri graščini. Vljud-
no vabljeni!

V soboto, 27. 5. 2006, ob 19.00
MLADINSKO DRUŠTVO FRANKOLOVO prireja tretji ROCK ŽUR v 
parku pred graščino. Igrala bo skupina MI2 in predskupine. Se vidimo!!

V nedeljo, 28. 5. 2006, ob 16.00 
PRI BAZENU – DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV KAJUH FRAN-
KOLOVO VABI NA BLAGOSLOVITEV PADAL. Če bo vreme primer-
no, bodo leteli tudi s tandemskimi padali. 

JUNIJ
V petek, 9. 6. 2006, ob 18.00 
bo v večnamenskem prostoru Osnovne šole Frankolovo slavnostna seja 
ob PRAZNOVANJU 60. OBLETNICE PROSTOVOLJNEGA GASIL-
SKEGA DRUŠTVA FRANKOLOVO in
v soboto, 10. 6. 2006:
ob 17.00 GASILSKA PARADA,
ob 20.00 pričetek gasilskega praznovanja ob zvokih ansambla 
 MODRIJANI v graščinskem parku.

V nedeljo, 11. 6. 2006, ob 14.00
Košarkarski klub Vojnik vabi na 14. tradicionalni TURNIR TROJK vse 
rekreativne ljubitelje košarke, ki so željni tekmovanja. Turnir bo, odvisno 
od vremena, na zunanjem ali notranjem igrišču OŠ Vojnik. Prijave 
sprejemamo do sobote, 10. 6., na telefon 031 564-115 ali elektronski 
naslov omegakon@siol.net. Za informacije lahko kličete na telefon 03 
781-26-13 ali 031 564-115 (Marjan). 

V nedeljo, 18. 6. 2006, ob 15.00
vabi KULTURNO DRUŠTVO SOCKA na TRADICIONALNO KUL-
TURNO PRIREDITEV. Po kulturnem programu vas vabimo, da se sku-
paj poveselimo in zaplešemo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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